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PROTOKÓŁ NR 5/17 

z  wyjazdowego posiedzenia 

Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury 

w dniu 14 maja 2018r. 

Posiedzeniu Komisji przewodniczył Eugeniusz Łączek- Przewodniczący Komisji. 

Lista obecności pracowników Urzędu stanowi załącznik nr 1  do protokołu. 

Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

Tematyka posiedzenia: 

1. Dowóz uczniów do szkół. 
2. Funkcjonowanie stołówek szkolnych. 
3. P. poż w placówkach oświatowych. 
4. Zapytania i wolne wnioski. 

 

Przewodniczący zapytał, czy ktoś z radnych wnosi o zmianę porządku posiedzenia /załącznik nr 
3 do protokołu/. Brak zgłoszeń.  

Przewodniczący zaproponował, aby Komisja udała się do SP Nr 3 w Opocznie. Komisja 
wyraziła zgodę. 

Ad. pkt. 1 
 Dowóz uczniów do szkół. 
 
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty i Sportu – przedstawił informację (załącznik 
nr 4 do protokołu). 
Komisja zapoznała się również z materiałem przygotowanym przez Miejskie Przedsiębiorstwo 
Komunikacyjne Sp. z o.o. w Opocznie (załącznik nr 5 do protokołu). 
 
Eugeniusz Łączek - Przewodniczący Komisji – Wielokrotnie pytałem Dyrektorów szkół na 
posiedzeniach Komisji, czy mają zastrzeżenia, wątpliwości dotyczące dowozu dzieci. Nigdy 
żaden z nich nie zgłaszał uwag. Ze sprawozdania Pana Naczelnika wynika, że dowóz dzieci 
odbywa się bez większych problemów, aczkolwiek są niewielkie zastrzeżenia. Dyrektorka ZSS 
Nr 1 zgłosiła, iż dzieci skarżą się na przepełnione autobusy zwłaszcza w czwartek i piątek; 
Dyrektorka SP Nr 3 na brak osoby odpowiedzialnej za opiekę nad dziećmi podczas jazdy; 
Dyrektorka SP w Bukowcu Opoczyńskim na brak zatoki autobusowej; Dyrektorka ZS w 
Ogonowicach zwróciła uwagę na potrzebę dojazdu autobusu na koniec wsi Sitowa, a nie jak 
obecnie tylko do skrzyżowania tzw. „Gościńca”.  
Mieczysław Wojciechowski – radny – Chciałbym poruszyć temat dodatkowego autobusu z 
Kruszewca do SP w Libiszowie, ponieważ liczba dzieci chodzących tam do szkoły wzrasta. 
Uważam, że powinien być uruchomiony dodatkowy autobus o godz. 7.20, który dowiezie dzieci 
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na lekcje o godz. 8.00. Obecnie dzieci są już parę minut po godzinie 7 i muszą czekać na 
świetlicy. Pisałem w tej sprawie do Burmistrza, który przekierował pismo do MPK. Pan Prezes 
odpisał, że wszystkie zamknięte kursy szkolne uruchamiane są na wniosek Urzędu Miejskiego 
Wydz. Oświaty. Proszę, aby Pan Naczelnik coś w tej sprawie zrobił. Uważam, że autobus jest 
potrzebny.  
Eugeniusz Łączek - Przewodniczący Komisji – Czy to jest Pana wniosek? 
Mieczysław Wojciechowski – radny – Tak. 
Barbara Wacławiak – radna – Ile dzieci będzie jeździło tym autobusem? 
Mieczysław Wojciechowski – radny – Ok. 42 dzieci od nowego roku szkolnego. 
Grzegorz Wołąkiewicz – radny – Jaka jest odległość? 
Mieczysław Wojciechowski – radny – 5-6 km. 
Barbara Wacławiak – radna – Jaki  będzie koszt uruchomienia dodatkowego kursu? 
Mieczysław Wojciechowski – radny – 20 tys. zł rocznie. 
Łukasz Jędrasik – MPK Sp. z o.o.  w Opocznie – Zgodnie z obecnie obowiązującą stawką 
jest to 4,20 zł za kilometr. Kurs o 6.50 z Kruszewca jest wypracowanym kompromisem. Jest 
on dla dzieci dojeżdżających do szkół w Opocznie, uczniów w Libiszowie oraz dojeżdżających 
do pracy. 
Mieczysław Wojciechowski – radny – To nie jest wypracowany kompromis, ponieważ ten 
autobus kursuje od dwudziestu lat.  
Andrzej Kacprzak – radny – Moim zdaniem takie decyzje powinniśmy podjąć po rozmowach 
z kierownictwem oraz Prezesem MPK. Chodzi o dobro dzieci i musimy dojść do jakiegoś 
kompromisu.  
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty i Sportu – Konkluzja ze spotkania Pana 
Burmistrza Sobczyka, Prezesa MPK, radnego, pani dyrektor oraz przedstawicielki rodziców 
była taka, że można przesunąć ten autobus  parę minut później, ale wtedy dzieci nie zdążą do 
szkół w Opocznie. Stanowisko było takie, że Pan radny ma sprawdzić wśród rodziców, czy są 
gotowi na taki krok, że opóźnimy autobus w związku z czym dzieci będą się spóźniać do 
Opoczna. Prezes tłumaczył, że dwóch autobusów nie można puścić na tą trasę, bo będzie to 
nieopłacalne.  
Grzegorz Wołąkiewicz – radny -  Zgłaszałem już na początku tej kadencji, że jeśli chodzi o 
dowóz dzieci do szkół w Sielcu, Mroczkowie, Wygnanowie i Bielowicach również odbywa się 
jednym autobusem. Wnioskowałem wtedy, aby zmienić ten system i aby zamiast jednego 
jeździły dwa autobusy. Niestety nie udało się. Niebawem system dowożenia się zmieni, 
ponieważ przestaną funkcjonować gimnazja. Autobus o który wnioskuje radny będzie nas 
kosztował 30 tys. zł rocznie. Należałoby znaleźć w budżecie środki na ten cel, bo MPK nie 
będzie dokładało ze swoich środków. Rozmawialiśmy również o zatokach autobusowych i 
szkoda, że nie udało nam się dogadać w tej sprawie ze starostwem. Uważam, że nadal należy 
rozmawiać w tej sprawie. Mamy dwa przypadki, że autokar wyjeżdża poza naszą gminę. Czy 
byłby Pan w stanie podać ile to jest kilometrów miesięcznie i czy wójtowie tych gmin dopłacają 
do dojazdów?  
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty i Sportu – Dotyczy to szkoły w Wygnanowie, 
która przyjęła dzieci z gminy Drzewica. Jest to ok. 30 dzieci i dzięki temu ta szkoła funkcjonuje. 
Rodzice z Krzczonowa przystali na propozycję posyłania dzieci do Wygnanowa pod 
warunkiem, że będzie dla nich zorganizowany dojazd przez gminę. 
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Grzegorz Wołąkiewicz – radny – Myślę, że w związku z tym wychodzimy na plus. Podobna 
sytuacja jest z miejscowościami Buczek i Dęba z których dzieci chodzą do szkoły w Kraśnicy. 
Czy mamy takie dane? 
Łukasz Jędrasik – MPK Sp. z o.o.  w Opocznie – Przygotujemy taką informację. 

Radni przeszli do głosowania nad wnioskiem radnego Mieczysława Wojciechowskiego 

w sprawie uruchomienia (od nowego roku szkolnego) dodatkowego autobusu z miejscowości 

Kruszewiec, Kruszewiec Kol. oraz Libiszów Kol. do Szkoły Podstawowej w Libiszowie o godz. 

7.20. 

Radni przyjęli wniosek do wiadomości (głosami: za – 0, przeciw – 0, wstrz. – 6). 

Barbara Wacławiak – radna – Jakiś czas temu zgłaszaliśmy niebezpieczne usytuowanie 
przystanku w Janowie Karwickim i do dnia dzisiejszego nic nie zostało zrobione w tej sprawie. 
Podobnie było z zatoką autobusowa przy szkole w Bukowcu Opoczyńskim, której nie ma. Jest 
to droga powiatowa. Nasze prośby pozostają bez odpowiedzi. 
Grzegorz Wołąkiewicz – radny – Jeśli mówimy o opiece nad dziećmi podczas dowozów oraz 
ich przeprowadzanie przez jezdnię, to musimy pamiętać, że jest to zadanie gminy, a nie szkoły. 
Należałoby moim zdaniem policzyć jaki to jest koszt i zwrócić pieniądze, ponieważ szkoły 
wkładają te środki z subwencji oświatowej.  
Andrzej Kacprzak – radny – Jeśli chodzi o budynek Szkoły Podstawowej Nr 3 to powinien 
przejść gruntowną termomodernizację. Jak Państwo wiecie gmina stara się pozyskać środki na 
ten cel i gdyby się udało, to 9 placówek oświatowych wejdzie do programu termomodernizacji, 
łącznie z SP Nr 3. 
 
Ad. pkt. 2 
 Funkcjonowanie stołówek szkolnych. 
 
Komisja zapoznała się z materiałem przygotowanym przez Centrum Usług Wspólnych 
(załącznik nr 6 do protokołu) 
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty i Sportu – poinformował, iż stołówki 
funkcjonują prawidłowo, a wszystkie problemy rozwiązywane są na bieżąco. Poinformował 
również, że pracownicy skarżą się na niskie pobory. Naczelnik wyjaśnił także, że od maja br. 
pracownicy obsługi placówek oświatowych dostaną 5% podwyżkę.  
Grzegorz Wołąkiewicz – radny – Jeśli chodzi o przygotowanie posiłków, to bardziej 
ekonomiczne byłoby  przygotowywanie ich w dużych placówkach i dostarczanie do 
mniejszych. Moim zdaniem byłoby to dobre rozwiązanie zwłaszcza pod względem 
finansowym. Od lat zabiegam również o poprawę warunków w stołówkach, które są bardzo 
złe. Z programów rządowych bardzo trudno jest uzyskać jakąkolwiek pomoc na ten cel, a 
wszystkie problemy zrzucane są na gminę oraz szkoły. Musimy coś robić w tym kierunku, aby 
zmienić ten stan rzeczy. 
Eugeniusz Łączek – Przewodniczący Komisji – Wielokrotnie pytałem Dyrektorów szkół na 
komisjach, czy mają jakieś zastrzeżenia dotyczące dowozu posiłków, czy dzieci lub rodzice 
skarżą się w tej kwestii. Nigdy żaden z Dyrektorów nie zgłaszał nic niepokojącego w tym 
temacie.   
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Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty i Sportu – Na stołówkach szkolnych często są 
kontrole z sanepidu. Kontrolowana jest jakość posiłków, sposób ich wydawania.  Nigdy nie 
było zastrzeżeń w tej kwestii. 
Grzegorz Wołąkiewicz – radny – Uważam, że dowożenie posiłków jest dobrym 
rozwiązaniem, ale musimy śledzić również programy rządowe i strać się z nich korzystać i 
pozyskiwać środki, ponieważ gmina nie udźwignie wszystkich obowiązków, które są na nią 
zrzucane.  

Komisja przyjęła informację do wiadomości. 

Ad. pkt 3. 

 P.Poż w placówkach oświatowych. 

 Komisja zapoznała się z materiałem przygotowanym przez Wydział Oświaty i Sportu 
Urzędu Miejskiego w Opocznie (załącznik nr 7 do protokołu). 

Komisja przyjęła informację do wiadomości. 

Ad. pkt. 4. 

 Zapytania i wolne wnioski.  

Radny Andrzej Kacprzak: 

-  prosi o wyjaśnienia dla radnych na temat uchylenia uchwały w sprawie: miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego  dla osiedli mieszkaniowych położonych w rejonie 

ulic: Partyzantów, Mikołaja Kopernika, Wojciecha Kossaka,  

- prosi o zwiększenie patroli Straży Miejskiej na pl. Kilińskiego w okolicach sklepu 

całodobowego i na Placu Strażackim zwłaszcza w godzinach wieczornych, wraz z informacją 

na komisjach w czerwcu o działaniach podjętych w tym temacie, 

- prosi o informację czy były wykonywane przeglądy techniczne urządzeń sportowych 

oraz placów zabawach przy szkołach na terenie gminy. 

Radny Grzegorz Wołąkiewicz: 

- stwierdził, iż niektórzy nauczyciele pracujący na pełen etat w jednej szkole dodatkowo 

uczą w innych szkołach, co jest niezgodne z przepisami Prawa Oświatowego. Prosi o 

wyjaśnienie sytuacji i sugeruje, iż nauczyciele powinni składać oświadczenia w tej sprawie do 

Dyrektorów macierzystych szkół. 

 

Podczas wizyty w Szkole Podstawowej Nr 3 Komisja stwierdziła konieczność 

przeprowadzenia generalnego remontu szkoły, gdyż na dzień dzisiejszy stan techniczny 

budynku zagraża bezpieczeństwu dzieci. 
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Funkcjonowanie stołówki szkolnej nie budzi zastrzeżeń Komisji. Posiłki są 

zróżnicowane, a przy wejściu do stołówki widoczny jest jadłospis.  

 

Dodatkowy materiał stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

 Wobec braku głosów w dalszej dyskusji Przewodniczący zamknął posiedzenie. 
 
Godzina rozpoczęcia komisji 12.00, godzina zakończenia 13.20 
 
 

Przewodniczący Komisji  Zdrowia,  

Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury 

                                                   Eugeniusz Łączek 

 

 

Protokołowała: 

Alicja Firmowska 

 

 

 


