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PROTOKÓŁ NR 6/13 

z posiedzenia  

Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury 

w dniu 23 maja 2013r. 

 

Posiedzeniu komisji przewodniczyła Barbara Wacławiak – Przewodnicząca 

Komisji. 

Lista obecności pracowników Urzędu stanowi załącznik nr 1 do  protokołu. 

Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

Przewodnicząca komisji przedstawiła porządek obrad i poddała pod głosowanie. 

Komisja głosami za - 5, przeciw - 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała 

porządek obrad. 

Porządek posiedzenia: 

1. Dowóz uczniów do szkół – ocena i wnioski na rok szkolny 2012/2013. 

2. Zapytania i wolne wnioski. 

 

Ad.pkt.1. 

Dowóz uczniów do szkół – ocena i wnioski na rok szkolny 2012/2013. 

Ryszard Szczepaniak- Inspektor Wydziału Oświaty i  Funduszy Europejskich-  

Otrzymany przez państwa materiał nie odbiega roku poprzedniego. Zmieniła się 

stawka za przewóz, która wzrosła. Podaliśmy także ocenę dowozu i wnioski 

dyrektorów poszczególnych placówek.  Szczególnie zwracam uwagę na prośbę  

SP Libiszów. 

Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

Barbara Wacławiak – Przewodnicząca Komisji- Czy wnioski dyrektorów były 

przekazane do MPK? 

Ryszard Szczepaniak- Inspektor Wydziału Oświaty i  Funduszy Europejskich-  

Nie, jest to materiał komisyjny. 

Barbara Wacławiak – Przewodnicząca Komisji- Proszę Panią Sołtys                    

o informację. 

Krystyna Rytczak- Sołtys Libiszowa Kolonii-  Są dwa problemy, które dotyczą 

dzieci i młodzieży. Proszę o przywrócenie kursu linii nr 8 o godz. 14.20 trasą 

Libiszów bloki-  Libiszów szkoła – Sobawiny – Opoczno-, ponieważ uczniowie 

nie maja czym wrócić do domu po  zajęciach. Na czas trwania remontu 
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wiaduktu kurs odbywał się na w/w trasie, a od 01.05.2013r. nie wraca przez 

Libiszów do Opoczna tylko kursuje przez Kruszewiec wieś. Przez wieś nie 

przejeżdżają inne autobusy, nie ma pobocza na którym dzieci mogłoby wracać 

do domu. Znam sytuacje od strony rodziców i dzieci. Dzieci powinny mieć 

bezpieczna drogę do domu. 

Janusz Macierzyński- Z-ca Burmistrza Opoczna-  Proszę sformułować to na 

piśmie, będzie to skierowane do przewoźnika. Tego typu decyzje będą 

dokładnie analizowane.  O tym decyduje MPK, gmina nie ma obowiązku 

dowożenia młodzieży z Opoczna do Libiszowa.  Uczniowie Gimnazjum nie są 

objęci bezpłatnym dowozem. Uruchomienie nowej linii  może nie być 

opłacalne. Jaką mamy gwarancje, że linia będzie się finansowała.  Problem, 

który Pani zgłasza będzie dokładnie analizowany. 

Mieczysław Wojciechowski – radny-  ZSS nr 1 zgłasza ten sam problem, 

autobus linii 8 przepełniony jest codzienne(wyjeżdżający z Opoczna                   

o godz.14.50). Uczniowie kończą zajęcia w szkole o godz.14.55 i tutaj jest 

prośba, by ten autobus wyjeżdżał z Opoczna o godz.15.05 (wiąże się to ze 

zwalnianiem z zajęć lekcyjnych). Ja tez to potwierdzam, jeżdżę często 

autobusem, porą jesienno zimowa te autobusy są przepełnione. Ciężko się 

rozmawia z Prezesem Kopanią, zawsze mówi, że dołoży większy autobus. 

Uważam, że MPK nie ma odpowiedniego autobusu do przewożenia dzieci. 

Powinno się rozładować te dwa kursy. W autobusie było 55osób, a 17 miejsc 

siedzących, reszta ludzi stała, autobus był przepełniony.  Było mówione, ze 

dzieci będą przewożone we właściwy sposób, miejsc siedzących powinno być 

więcej.  Proszę  Komisję Oświaty o poparcie tego wniosku, aby od nowego roku 

był dodatkowy autobus na kolonie Libiszów. Pan burmistrz mówi, że to nie nasz 

obowiązek, jeśli  dzieci chodzą do swojego obwodu, to czy nie należy ich 

dowozić.  Likwidujemy szkoły, są duże oszczędności, gdy prosimy o kursy, to 

brana jest pod uwagę ekonomia. Pani sołtys przygotowała pismo, proszę              

o rozpatrzenie. 

Janusz Macierzyński- Z-ca Burmistrza Opoczna- Dowóz dzieci do szkoły, jest 

to kurs zamknięty, a dowożenie młodzieży może być kursem ogólnodostępnym. 

Rada wyznacza dodatkowe środki dla MPK, ale póki co rozliczamy 

przedsiębiorstwo z każdej złotówki, dlatego tez nie można odrzucić elementu 

ekonomicznego.  MPK jest spółką Gminy, wszelkie straty pokrywa Burmistrz. 

Przeprowadzimy dokładne analizy. 
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Ewa Róg- radna- W poprzedniej kadencji nie wszyscy byli  w Radzie. Były 

sytuacje że dokładaliśmy duże pieniądze do MPK, które przynosiło straty. 

Niektóre kursy zostały zlikwidowane. 

Mieczysław Wojciechowski – radny- MPK ma niewłaściwie dobrany tabor, 

powinny być większe autobusy. Powinno być więcej miejsc siedzących, ludzie 

rozwożeni po wsiach  jadą dłużej, każdy chce usiąść. 25 miejsc siedzących to za 

mało. 

Ewa Róg- radna-  w poprzedniej kadencji były prośby do Prezesa Kopani, aby 

było mniej miejsc siedzących, bo siedzenia zajmują  więcej miejsca. Co 

kadencja to wprowadza się nowe zmiany. 

Waldemar Siedlanowski- MPK- Przedstawił informacje dotyczącą dowozu 

dzieci i młodzieży do szkół w roku szkolnym 2012/2013. 

Informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu.  

Na linii nr 8 jeździ autobus o pojemności nie mniejszej niż 60 osób. Posiadamy 

autokar, którym może jeździć 40 osób, ale nie jest on przeznaczony do 

przewozu, jest wynajmowany, może w nim jechać tylko 40 osób, ani jedna 

osoba więcej. Autobus duży ma 36 miejsc siedzących , a może zabrać 100 osób. 

Przewoźnik  może ponieść kary, jeśli nie dostosuje się do przepisów. Możemy 

puścić duży autobus na kurs popołudniowy.  Niektóre kursy nie są opłacalne, 

nieraz po południu jada tylko 1 albo 2 osoby. Pani Dyrektor z Libiszowa 

poprosiła , aby był dodatkowy autobus, który odwozi dzieci w stronę Sobawin, 

ze względu na dłuższe zajęcia lekcyjne w tym dniu.  Jeśli byłby dużo ludzi         

w autobusie , to nie widzę problemu, aby był dodatkowy. W tej chwili jeździ 

nim 55 osób, a dostosowany jest do 100.  MPK ma dobre autobusy,                   

w autobusach są miejsca stojące. 

 

Rafał Kądziela- Wiceprzewodniczący Komisji- Czy prowadzone są wyliczenia, 

ile osób korzysta w mieście z komunikacji miejskiej? 

 

Waldemar Siedlanowski- MPK- Cały czas przeprowadzamy analizy, pod 

różnym kątem, więcej ludzi dojeżdża  spoza terenu Opoczna. 

Rafał Kądziela- Wiceprzewodniczący Komisji-  Czyli przede wszystkim             

z komunikacji miejskiej korzysta ludność ze wsi, to powinno nazywać się 

komunikacja wiejska. 
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Waldemar Siedlanowski- MPK- Przedsiębiorstwo jest miejskie, ponieważ jest 

własnością Gminy. 

Krystyna Rytczak- Sołtys Libiszowa Kolonii-  Jesteśmy na samym końcu linii, 

wiadomo że u nas zawsze będzie mniej osób.  

Waldemar Siedlanowski- MPK- Można sprawdzić ile ludzi jeździ, umówię się    

z Panią i możemy policzyć, jeśli będą ludzie, to będziemy jeździć.  

Krystyna Rytczak- Sołtys Libiszowa Kolonii-  Dzieci mówiły, że raz autobus 

jedzie, a raz nie. 

Waldemar Siedlanowski- MPK- Na pewno nigdy tak nie było, że autobus jechał 

albo nie. Ja przyjmuje skargi i nigdy takiej nie było, autobus jeździ zgodnie z 

rozkładem jazdy. 

Rafał Kądziela- Wiceprzewodniczący Komisji-  Powinniśmy sprawdzić ten kurs 

w terenie, przejedźmy się  zobaczymy jak to wygląda. Ja mieszkam na granicy 

gminy i też chciałbym mieć autobus pod  nosem, ale zdaję sobie sprawę  z 

ekonomiki. 

Krystyna Rytczak- Sołtys Libiszowa Kolonii-  Od początku wsi do kościoła jest 

dwa kilometry. 

Janusz Macierzyński- Z-ca Burmistrza Opoczna- Uważam, że wniosek Pana 

Rafała Kądzieli jest zasadny. W materiałach, które Państwo otrzymali są 

wnioski dyrektorów szkół.  

Waldemar Siedlanowski- MPK- Jeśli chodzi o przesunięcia w kursach, było ich 

bardzo dużo, ze względu na szkoły, jeździliśmy wedle potrzeby. Współpraca ze 

szkołami układa się bardzo dobrze. Przesunięcie kursu z 14.45 na 15.00 to żaden 

problem. 

Barbara Wacławiak – Przewodnicząca Komisji- Uwagi dyrektorów szkół  będą 

wzięte pod uwagę. Wracając do wyjazdu, nie ma problemu, aby Komisja 

pojechała tym kursem i sprawdziła jak dzieci dojeżdżają.  Mnie interesuje inna 

sprawa, rodzice domagają się opiekuna w czasie dowozu do szkoły. Wiem, że 

teraz Pan kierowca jest opiekunem , czy tak zostanie? 

Janusz Macierzyński- Z-ca Burmistrza Opoczna- Mamy dwie trasy zamknięte, 

powstała koncepcja jak ma być zapewniona opieka od nowego roku. Prezes 

MPK ma zatrudnić dwie osoby, które będą opiekunami w autobusach. 
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Barbara Wacławiak – Przewodnicząca Komisji- Czy trasa do Januszewic jest 

trasą zamkniętą? 

Janusz Macierzyński- Z-ca Burmistrza Opoczna- Ten kurs jest zamknięty na 

odcinku kliny- Januszewice, a od  Januszewic jest kurs otwarty. 

Rafał Kądziela- Wiceprzewodniczący Komisji- Rozumiem, ze należy zatrudnić 

jedną osobę, czy byłaby zatrudniona przez MPK? Czy nie należy porozmawiać z 

dyrektorami szkół, aby nauczyciele jeździli jako opiekunowie.  

Janusz Macierzyński- Z-ca Burmistrza Opoczna- Jak Pan wie wymiar pracy 

nauczyciela wynosi 40 godzin, zajęć dydaktycznych 18 godzin, a pozostały czas 

to  nauczyciel poświęca na przygotowanie się do zajęć, do udziału w 

wywiadówkach. Nie ma nigdzie zapisane, że nauczyciel ma jeździć jako 

opiekun, z punktu widzenia prawa nie ma możliwości zmusić nauczyciela aby 

wykonywał taka pracę. 

Barbara Wacławiak – Przewodnicząca Komisji- Myślę, ze ta osoba będzie miała 

odpowiednie kwalifikacje, bardzo dobrze,  że będą opiekunowie. 

Janusz Macierzyński- Z-ca Burmistrza Opoczna- Opiekun będzie zajmował się 

dziećmi tylko w autobusie, do momentu wyjście dziecka  autobusu.  

Barbara Wacławiak – Przewodnicząca Komisji- Jeśli to będzie osoba 

przeszkolona, to dobro dziecka będzie dla niej ważne.  

Waldemar Siedlanowski- MPK-  Osoba ta może nadzorować wysiadkę  dzieci    

z autobusu, aby odbywało się to bezpiecznie. 

Mieczysław Wojciechowski- radny- Proponuje sprawdzić ten kurs we wrześniu, 

wtedy będzie to wiarygodne. 

Rafał Kądziela- Wiceprzewodniczący Komisji- MPK jest bardzo potrzebne, ale 

proszę powiedzieć jaką stratę przynosi spółka. 

Janusz Macierzyński- Z-ca Burmistrza Opoczna- W najbliższym czasie Państwo 

otrzymacie materiały, tam będą  szczegółowe rozliczenia. Zakres obowiązku 

będzie ustalał przewoźnik, koszty nie zwiększą się, w tej chwili kierowcy 

otrzymują dodatek za opiekę nad dziećmi. 

Mieczysław Wojciechowski- radny- Od września z Kraśnicy do Libiszowa 

będzie jeździło 6 dzieci, czy nadal będą jeździły tym  samym autobusem? 
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Janusz Macierzyński- Z-ca Burmistrza Opoczna- W sierpniu  Panu odpowiem, 

po ustaleniach z dyrektorami szkół.  

Komisja głosami za-3, przeiw-0, wstrz.- 1  pozytywnie oceniła dowóz 

uczniów do szkół. 

Ad. pkt. 2. 

Zapytania i wolne wnioski. 

Mieczysław Wojciechowski- radny- Przy szkole w Kruszewcu należy naprawić 

bramę, zamarznięta woda wysadziła słupek, nie można otworzyć bramy. Pani 

dyrektor już o to prosiła , ale do tej pory nie jest to naprawione. 

Barbara Wacławiak – Przewodnicząca Komisji- Jeśli Pani Dyrektor ma problem 

z bramą, to powinna to załatwić.  

Janusz Macierzyński- Z-ca Burmistrza Opoczna- Pan powiedział, że Pani 

Dyrektor już wcześniej prosiła o naprawę tej bramy, proszę podać datę, kiedy  

takie pismo wpłynęło  to sprawdzimy w biurze obsługi czy wpłynęło takie 

pismo.  Dyrektor szkoły powinien pilnować majątku Gminy, jeśli nie pilnuje to 

ponosi odpowiedzialność. 

Mieczysław Wojciechowski- radny- Jeśli  nie było odpowiedzi na pismo, to co 

ma zrobić? 

Barbara Wacławiak – Przewodnicząca Komisji- Ja osobiście załatwiłabym to         

u Burmistrza.  

Janusz Macierzyński- Z-ca Burmistrza Opoczna- Wydział Techniczno 

Inwestycyjny powinien się tym zająć. 

Wobec braku dalszej dyskusji Przewodniczą zakończyła posiedzenie komisji. 

Czas trwania komisji w godz. 9.00-10.40. 

                                                                   Przewodnicząca Komisji Zdrowia,            

                                                                    Opieki Społecznej, 

                                                                                        Oświaty, Kultury 

                                                                         

                                                                                    Barbara Wacławiak 

 

Protokołowała:                                                            

Bogumiła Kucharska 
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