
PROTOKÓŁ NR 9/14 
z wyjazdowego posiedzenia  

Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa 
w dniu 16 września 2014r. 

 
Posiedzeniu Komisji przewodniczyła Ewa Róg – Przewodnicząca Komisji.  
Lista obecności pracowników Urzędu stanowi załącznik nr 1 do protokołu.  
Lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.  

 
Temat posiedzenia: 
Dowóz dzieci i młodzieży do szkół – przystanki, zajazdy, przejścia dla 
pieszych oraz koszty dowozu  
  
 
Janusz Plaskota – Kierownik Wydz. Oświaty i Funduszy Europejskich – 
przedstawił informację / załącznik nr 3 do protokołu /.  
Janusz Klimek – radny – W materiale jest mowa o wnioskach i propozycjach 
dotyczących dowozu dzieci do szkół. Czy te wnioski zostały zrealizowane? Na 
jakim są etapie? Wniosek pierwszy dotyczący ZSS Nr 1 – „Wydać bilety 
bezpłatnego dojazdu wszystkim uczniom dojeżdżającym do szkoły liniami 
MPK, nawet spoza obwodu.” – nie jest realny. 
Janusz Macierzyński – Zastępca Burmistrza Opoczna – Burmistrz podjął 
decyzję, że na najbliższą sesję zostanie przygotowany projekt uchwały, który 
wychodzi naprzeciw wnioskowi. Ta sprawa zostanie uregulowana.  
Janusz Klimek – radny – A drugi wniosek?  
Janusz Macierzyński – Zastępca Burmistrza Opoczna – To materiał na Komisję 
Oświaty w sierpniu. Temat na komisji sierpniowej był omawiany.  
Janusz Klimek – radny – Czy po komisji odbyło się spotkanie? 
Janusz Macierzyński – Zastępca Burmistrza Opoczna – Tak. Odbyło się 
spotkanie Dyrektorów szkół z Panem Siedlanowskim w sprawę synchronizacji 
linii.  
Pierwszy wniosek dotyczący ZSS Nr 3 – „Przewóz dzieci powinien odbywać się 
autobusem szkolnym, a nie linią miejską, gdyż uczniowie z powodu zbyt dużej 
ilości ludzi (zwłaszcza w czwartki) nie mogą być w bezpieczny sposób 
dowiezieni do szkoły.”  - inny jest aspekt kursowania kursów zamkniętych, w 
ZSS Nr 3 uczą się dzieci z terenu Opoczna.  
Waldemar Siedlanowski – MPK Sp. z o.o. w Opocznie – Z Gorzałkowa do ZSS 
Nr 3jeździ pełny autobus dzieci. Z Klin jest kurs zamknięty, z Januszewic kurs 
otwarty – linia nr 6. Ostatni wniosek dotyczący ZSS Nr 3 – „Przystanek 
autobusowy powinien znajdować się w bliższej odległości szkoły zwłaszcza 
jeśli chodzi o powrót uczniów do domu.” - czasem nie ma nawet jak podjechać 
pod szkołę.  
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Janusz Klimek – radny – W materiale powinna być informacja o sposobie 
załatwienia wniosków.  
Janusz Macierzyński – Zastępca Burmistrza Opoczna – Wniosek dotyczący ZS      
w Bukowcu Op. – „Brak chodnika i zatoki autobusowej powoduje wiele 
zagrożeń dla bezpiecznego przyjazdu i odjazdu dzieci i młodzieży szkolnej.” – 
jeśli szkoła zostanie podłączona do kanalizacji i przesunięty zostanie słup 
energetyczny to będziemy mogli mówić o zatoce.  
Andrzej Snopczyński – Naczelnik Wydz. Techniczno-Inwestycyjnego – Temat 
jest realizowany. Zlecona została dokumentacja techniczna drogi. Temat zatoki 
został włączony do projektu.  
Janusz Macierzyński – Zastępca Burmistrza Opoczna – Był wniosek, aby 
zwiększyć bezpieczeństwo na skrzyżowaniu ul. Inowłodzkiej z ul. Św. Marka. 
Problem jest znany, wniosek zasadny. Brane jest pod uwagę rozwiązanie na 
wzór sygnalizacji świetlnej przy ZSS Nr 3.  
Paweł Baran – radny – Było spotkanie z Burmistrzem w ZSS Nr 2 na temat 
głębszego przystosowania szkoły dla osób niepełnosprawnych.  
Janusz Macierzyński – Zastępca Burmistrza Opoczna – Instalacje sanitarne - 
prace zostały wykonane. Winda dla osób niepełnosprawnych – nie ma 
odpowiedzi PFRON co do dofinansowania zadania. Przygotowana jest pełna 
dokumentacja                z pozwoleniem na budowę. Czekamy na zabezpieczenie 
środków przez PFRON.  
Jeśli chodzi o termin realizacji to mówiliśmy o październiku, ale wszystko 
zależy o tego kiedy uzyskamy dofinansowanie. Gmina się przygotowała.  
Andrzej Snopczyński – Naczelnik Wydz. Techniczno-Inwestycyjnego – Do 
końca września ma być decyzja o dofinansowaniu.  
Paweł Baran – radny – Jaka jest kwota procentowa dofinansowania PFRON? 
Andrzej Snopczyński – Naczelnik Wydz. Techniczno-Inwestycyjnego – 50%.                
W budżecie jest zabezpieczona kwota 250 tys. zł. To wartość kosztorysowa.  
Alicja Szczepaniak – Zastępca Przewodniczącej – Czy 5 letnie dzieci i dzieci                       
z zerówek mogą korzystać z dowozu? Kto sprawuje opiekę? 
Janusz Plaskota – Kierownik Wydz. Oświaty i Funduszy Europejskich – Jeśli to 
kurs zamknięty to MPK ma podpisaną umowę z CIS-em i od nich pochodzą 
opiekunowie. Jeśli to kurs otwarty to opiekę sprawują rodzice.  
Alicja Szczepaniak – Zastępca Przewodniczącej – W ubiegłym roku miał 
miejsce incydent na ul. Janasa, że kierowca odwoził dzieci do domu, bo nie miał 
ich kto odebrać.  
Waldemar Siedlanowski – MPK Sp. z o.o. w Opocznie – Na ul. Janasa autobus 
nie wjeżdża. Ten incydent dotyczył przewozu uczniów na basen w ramach 
programu „Umiem pływać” i opiekę sprawowały wówczas panie nauczycielki                                      
z danej szkoły.  
Paweł Baran – radny – Na jakiej zasadzie pracownicy CIS–u sprawują opiekę 
nad dziećmi? 
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Waldemar Siedlanowski – MPK Sp. z o.o. w Opocznie – Mamy podpisaną 
umowę. 
Ewa Róg – Przewodnicząca - Opiekunem nie musi być nauczyciel. Ta kwestia 
była poruszana.  
Janusz Klimek – radny – Jakie uprawnienia mają osoby nadzorujące dzieci? Czy 
MPK ma jakieś uwagi dotyczące dowozu dzieci do szkół? 
Janusz Macierzyński – Zastępca Burmistrza Opoczna – Opiekę sprawuje MPK. 
MPK znalazło sobie podwykonawcę CIS i zapewniona jest opieka na 
wszystkich kursach. Opiekunowie nie muszą mieć specjalnych uprawnień. Musi 
to być osoba dorosła, pełnoletnia.  
Waldemar Siedlanowski – MPK Sp. z o.o. w Opocznie – W ubiegłym roku 
byliśmy na objeździe. Nie zawsze były osoby odbierające dzieci. Opiekunowie 
przeprowadzili dzieci przez przejście dla pieszych, ale nikt na te dzieci nie 
czekał.  
Janusz Macierzyński – Zastępca Burmistrza Opoczna – Dyrektorzy zostali 
wyczuleni na takie sytuacje. Jedyna szkoła, gdzie nie było godzin świetlicowych 
to Kraśnica. W tym roku otrzymała te godziny i pół godziny przed zajęciami 
dzieci mają gdzie poczekać na zajęcia.  
Waldemar Siedlanowski – MPK Sp. z o.o. w Opocznie – W kursach linowych 
nie ma opiekunów.  
 
Godzina rozpoczęcia komisji 14.00, godzina zakończenia 14.50  
 
Po tym nastąpiła część wyjazdowa komisji.  
 
Komisja zgłosiła następujące wnioski: 
 

1. Umieścić w planach inwestycyjnych w 2015r. wykonanie projektu                   
dla ulic Leśna od ul. Krasickiego, ul. Torowa i innych ulic                                                      
na Osiedlu „Fiory” wraz z chodnikami; 

2. Niezwłocznie wykonać te ulice i chodniki; 
3. Wykosić trawy i krzaki rosnące na wiadukcie wzdłuż ul. Leśnej                            

po obydwu stronach. 

 
 
 

                    Przewodnicząca Komisji  
                                     Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska                        

i Przestrzegania Prawa   
 
                                                                    Ewa Róg   
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Protokołowała 
 
Bogumiła Kędziora 
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