PROTOKÓŁ NR 6/19
z wyjazdowego posiedzenia
Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty i Kultury
z dnia 21 maja 2019r.
Posiedzeniu Komisji przewodniczył Robert Grzesiński - Przewodniczący Komisji.
Lista obecności pracowników Urzędu stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Lista gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Porządek posiedzenia:
1. Dowóz uczniów do szkół – ocena i wnioski.
2. Funkcjonowanie stołówek szkolnych.
3. P. poż. w placówkach oświatowych.
4. Zapytania i wolne wnioski.
Robert Grzesiński – Przewodniczący Komisji - otworzył posiedzenie komisji i powitał
wszystkich obecnych.
Przewodniczący zapytał, czy ktoś z Radnych wnosi o zmianę porządku posiedzenia
(załącznik nr 3 do protokołu). Brak zgłoszeń.
Komisja głosami: za - 7, przeciw – 0, wstrz. – 0 przyjęła porządek posiedzenia.
Robert Grzesiński – Przewodniczący Komisji – zaproponował, aby podczas części
wyjazdowej posiedzenia Komisja udała się do Bukowa, SP Nr 3 i SP Nr 2.
Materiał przygotowany przez Wydz. Edukacji na temat dowozu uczniów do szkół
stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Materiał przygotowany przez Spółkę MPK na temat dowozu uczniów do szkół stanowi
załącznik nr 5 do protokołu.
Materiał przygotowany przez Centrum Usług Wspólnych na temat funkcjonowania
stołówek szkolnych stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Materiał przygotowany przez Wydz. Edukacji na temat p. poż. w placówkach
oświatowych stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Mieczysław Wojciechowski – radny - poprosił o przygotowanie informacji, ile dzieci z
miejscowości wiejskich będzie chodzić do szkół w mieście, ile oddziałów będzie w
szkołach miejskich i ile dzieci będzie chodzić do szkół w mieście z innego obwodu
miejskiego.
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Edukacji – odpowiedział, że w miesiącu czerwcu
będzie temat „Przygotowanie szkół do nowego roku szkolnego” i wówczas te
informacje o które prosi radny zostaną przygotowane.
Andrzej Pacan – radny – stwierdził, że utrzymanie dwóch szkół w Bielowicach i
Wygnanowie generuje bardzo duże środki i popełniony został błąd decyzyjny dotyczący
funkcjonowania tych szkół.
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Edukacji – przypomniał założenie reformy sieci
szkół, aby nie likwidować szkół i konflikt mieszkańców Bielowic i Wyganowa, którzy
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chcieli utrzymania obu szkół. Podsumował swoją wypowiedź, że sieć szkół ostatecznie
ustalała Rada Miejska.
Mieczysław Wojciechowski – radny - zapytał o kurs do Szkoły Podstawowej w
Bielowicach: Zajezdnia 7.20 - Wola Załężna 7.30 – Bielowice 8.00 – Zajezdnia 8.20
dlaczego między Wolą a Bielowicami jest pół godziny, gdzie jedzie ten autobus i czy
musi jechać, skoro obwód Woli Załężnej jest w SP nr 2 w Opocznie, a nie w
Bielowicach? Dlaczego ten autobus tam jeździ i ile dzieci wozi? Inny autobus obsługuje
4 szkoły; Sielec, Mroczków, Bielowice i Wygnanów.
Andrzej Pacan – radny – powiedział, że dzieci z Woli chodzą też do Szkoły w
Bielowicach a kurs niczemu nie przeszkadza, bo Wola jest po drodze.
Mieczysław Wojciechowski – radny – powiedział, że z Woli do Szkoły w Bielowicach
uczęszcza tylko 3 dzieci i jest to specjalny kurs.
Waldemar Siedlanowski – Dyspozytor w Spółce MPK – na początku swojej
wypowiedzi powiedział, że Spółka wykonuje tylko zadanie do którego została
zobowiązana. Nadmienił, że od tygodnia nie ma tego kursu, bo z Woli jeździło tylko 2
dzieci do Bielowic. Sprawa jest nieaktualna. Dodał, że w dniu dzisiejszym
rozwiązywany był też problem z trasą Bukowiec – Ziębów – Kraśnica, gdyż było tam
za dużo kursów, ale to było na zapotrzebowanie szkół. Dyspozytor powiedział, że
brakuje kierowców, Spółka ponowi bardzo duże koszty, a bywa że jeździ niewielka
liczba dzieci. Nadmienił, że Spółka dowozi dzieci linią nr 8 do Szkoły w Libiszowie na
trasie: Opoczno – Bukowiec – Sobawiny – Libiszów – Kruszewiec, a każdy ten kurs
zbacza z trasy i jedzie do Międzyborza. Od nowego roku szkolnego będzie potrzeba
dużej korekty kursów. Co do wypowiedzi radnego Wojciechowskiego o kursie
dowożącym do 4 szkół stwierdził, że ten kurs obsługuje 3 szkoły, bez Sielca.
Andrzej Pacan – radny – odniósł się do likwidacji kursu, którym dojeżdżały dzieci z
Woli. To była 4 dzieci którzy mają chodzić od nowego roku szkolnego do Opoczna.
Waldemar Siedlanowski – Dyspozytor w Spółce MPK – wyjaśnił, że początkowo było
2 dzieci, aktualnie 4. Od tygodnia te dzieci nie są dowożone. Nadmienił, że Spółka ma
ogromne braki w kierowcach, a w związku z zamknięciem wiaduktu jest potrzebnych 2
dodatkowych kierowców.
Andrzej Pacan – radny – powiedział, że zgodnie z przepisami powyżej 3 km Gmina
musi zabezpieczyć dowóz uczniów i przynajmniej do końca roku szkolnego powinny
być te dzieci dowożone albo koszty dowozu dzieci przez rodziców powinny być
zwracane.
Waldemar Siedlanowski – Dyspozytor w Spółce MPK – wyjaśnił, że decyzję podjęto
po konsultacjach z Panią Dyrektor Szkoły w Bielowicach.
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Edukacji – wyjaśnił, że przepis dotyczy dowozu
dzieci z obwodu, a te dzieci obwód mają w SP Nr 2 w Opocznie.
Andrzej Pacan – radny – dodał, że były z obwodu Bielowice, ale przeprowadziły się w
ostatnim czasie do Woli. Uważa, że do końca roku szkolnego powinny być dowożone.
Mieczysław Wojciechowski – radny – zapytał o kurs Zameczek – Trzaskowice –
Trzebina – Zameczek – Wygnanów – co to jest za autobus?
Waldemar Siedlanowski – Dyspozytor w Spółce MPK – wyjaśnił, że ten autobus dowozi
dzieci z Trzebiny i Trzaskowic do Szkoły w Wygnanowie.
Mieczysław Wojciechowski – radny – zapytał, ile dzieci dojeżdża do Szkoły w
Wygnanowie?
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Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Edukacji – odpowiedział, że ok.30. Za dziećmi idzie
subwencja do Gminy Opoczno. Jeśli te dzieci przestaną dojeżdżać to istnienie Szkoły w
Wygnanowie straci sens.
Zbigniew Sobczyk – radny – dopowiedział, że te dzieci ratują Szkołę w Wygnanowie.
Jeśli ich zabraknie Burmistrz i Rada staną przed poważnym problemem zamknięcia
Szkoły.
Andrzej Pacan – radny – stwierdził, że przy ustalaniu sieci szkół proponował, aby
funkcjonowały Szkoła Podstawowa w Bielicach 1-6 i w Wygnanowie 7-8 na
podbudowie Gimnazjum. Niestety na to nie było przyzwolenia, wobec czego
najlepszym wyjściem było utrzymanie obu 8-klasowych szkół w tych miejscowościach.
Robert Grzesiński – Przewodniczący Komisji – stwierdził, że niebawem Gmina stanie
przed problemem ustalenia sieci szkół dostosowanej do realiów demograficznych i
ekonomicznych.
Mieczysław Wojciechowski – radny - zapytał o dowożenie dzieci do szkół w Kraśnicy
i Dębie.
Waldemar Siedlanowski – Dyspozytor w Spółce MPK – wyjaśnił, że ten kurs jeździ w
dalszym ciągu.
Robert Grzesiński – Przewodniczący Komisji – podsumował dyskusję, z uwagi na to że
temat będzie kontynuowany w czerwcu.
Ad. pkt. 4
Zapytania i wolne wnioski.
Dodatkowe materiały jako odpowiedzi na wnioski radnych stanowią załączniki nr 8 do
protokołu.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący zamknął posiedzenie na
miejscu i zaprosił na część wyjazdową posiedzenia Komisji.
Godzina rozpoczęcia I części posiedzenia komisji 10.00, godzina zakończenia 10.40
Sesje i Komisje Rady Miejskiej są transmitowane on – line na kanale YouTube gminy
Opoczno. Archiwalne zapisy dostępne są pod adresem:
http://bip.opoczno.pl/sesje-rady-miejskiej-on-line
Wnioski z części wyjazdowej posiedzenia:
1. Szkoła Podstawowa Nr 2 - stwierdzono konieczność wykonania prac
remontowo-budowlanych szatni (przebieralni) dla uczniów oraz hali
sportowej.
2. Szkoła Podstawowa Nr 3 – stwierdzono konieczność nadzorowania projektu
złożonego przez Szkołę do Gminy w celu poprawy infrastruktury stołówki.
Ponadto istnieje konieczność naprawy elewacji budynku po pożarze.
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3. Szkoła w Bukowcu – stwierdzono konieczność wybudowania zatoczki
autobusowej przy szkole.

Przewodniczący Komisji
Robert Grzesiński
Protokołowała:
B. Kędziora
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