
                                           PROTOKÓŁ  Nr 9/13 

z posiedzenia wyjazdowego Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony 
Środowiska i Przestrzegania Prawa z dnia 10 września 2013r. 
Posiedzeniu komisji przewodniczyła Ewa Róg  – Przewodnicząca  Komisji.                                                                                                                                         
Lista obecności radnych znajduje się w teczce z protokołami posiedzeń komisji.  
Lista obecności pracowników Urzędu Miejskiego stanowi załącznik nr 1 do 
protokołu. 
Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 
Przewodnicząca Komisji przedstawiła proponowany porządek posiedzenia, 
który komisja przyjęła:  za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0. 
Tematyka posiedzenia: 
Dowóz dzieci i młodzieży do szkół – przystanki, zajazdy, przejścia dla pieszych 
oraz koszty dowozu. 
 
Kozłowski Adam – nacz. Wydz. Oświaty i Funduszy Europejskich – przedstawił 
informację na temat dowozu uczniów do szkół. 
Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
Klimek Janusz – radny – zgłosił wniosek, który komisja przyjęła                                       
/ za – 3, przeciw – 0, wstrz. – 1 /, aby powołać jedną jednostkę kultury i 
jednego dyrektora tej jednostki – Muzeum i Biblioteka. 
Wiktorowicz Jarosław – z – Burmistrza – prawo pozwala na łączenie takich 
jednostek, tylko należy uzgodnić Statuty z Ministerstwem Kultury.  
Kopania Andrzej – Prez. MPK w Opocznie – przedstawił informację na temat 
dowozu do szkół. 
Informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
Poinformował, że MPK dowozi obecnie dzieci z Dęby Op. i Buczka do szkoły                
w Kraśnicy. W czasie dowozu są opiekunowie z firmy CIS. 
Róg Ewa – radna – czy opiekunowie są przeszkoleni i kompetentni do opieki 
nad dziećmi. 
Kopania Andrzej – Prez. MPK w Opocznie – jest regulamin przewozu i jest 
zapisane co należy do obowiązków opiekuna dzieci. Przeszkolonych jest 15 
osób z CIS. Nie wiemy tylko nic o zdrowiu dzieci. Może rodzice powinni 
informować przewoźnika o chorobie dziecka. Wydział Oświaty musi to 
sprawdzić i przygotować się do różnych sytuacji. 
Klimek Janusz – radny – dowóz uczniów spoza gminy do naszych szkół. 
Kozłowski Adam – nacz. Wydz. Oświaty i Funduszy Europejskich – jest zapis              
w uchwale, że obywatel ma prawo do wyboru szkoły dla swojego dziecka. 
Kopania Andrzej – Prez. MPK w Opocznie – jest 2 dzieci z ul. Janasa 
zameldowanych w Januszewicach i kierowca wozi je do szkoły w Januszewicach. 
Prosi, aby Wydział Oświaty zajął się tym tematem. 
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Kozłowski Adam – nacz. Wydz. Oświaty i Funduszy Europejskich – problem 
dowozu dzieci jest bardzo ważny. Obecnie pracujemy aby stworzyć  bezpieczne 
warunki przejazdu dzieci. 
Kopania Andrzej – Prez. MPK w Opocznie – na ul. Biernackiego przy 
krawężnikach są ubytki jezdni i należy to wyeliminować. 
 
Radni zgłosili wnioski: 

1. Powołać komisję do weryfikacji przystanków autobusowych  pod 
względem bezpieczeństwa dowozu dzieci i młodzieży do szkół. W pracach 
komisji powinni uczestniczyć członkowie Komisji Bezpieczeństwa,  
Naczelnik Wydziału Oświaty i Funduszy Europejskich, Naczelnik Wydziału 
Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Naczelnik Wydziału 
Techniczno – Inwestycyjnego  oraz Przewoźnik. 
/ za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0 / 

2. Należy wystąpić do Zarządu Dróg Wojewódzkich o wykonanie ścieżki 
rowerowej  na trasie Opoczno – Dęba Op. 
/ za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0 / 

3. Wykonać zatokę autobusową przy ZS w Bukowcu Op.                                       
4. Straż Miejska powinna zwrócić uwagę właścicielom psów, aby nie biegały 

bez kagańców na placu za Miejskim Domem Kultury, gdyż zagrażają 
bezpieczeństwu mieszkańcom. 

5. Wykonać remont cząstkowy ulicy Kołomurnej i Piasecznej oraz remont 
chodnika na ul. Piasecznej. 

6. Budowa chodników na ul. Armii Ludowej i na ul. Kwiatowej / od 
Starostwa do cmentarza/. 

7. Odnowić oznakowanie poziome na ul. Staszica i ul. Szkolnej. 
8. Zaplanować teren do budowy garaży dla mieszkańców bloków przy ul. 

Partyzantów / obok cmentarza/. 

Radna Jadwiga Figura prosi o interwencję:  

-  posesja przy ul. Sienkiewicza 43 jest zaniedbana, jest tam hodowla kóz                   
i wylęgarnia szczurów. Na posesji należy również wykonać przecinkę drzew 
wrastających w linię energetyczną. 

-  posesja przy ul. Tuwima 32 – należy rozebrać drewnianą szopę, która 
stwarza zagrożenie pożarowe.  

                                                                               Przewodnicząca Komisji 

                                                                                      Ewa  Róg 
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