
PROTOKÓŁ NR 2/15 
z posiedzenia  

Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury 
w dniu 23 lutego 2015r. 

 
 

Posiedzeniu Komisji przewodniczył Eugeniusz Łączek - Przewodniczący Komisji.  
Lista obecności pracowników Urzędu stanowi załącznik nr 1a do protokołu.  
Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 1b do protokołu.  
 
Porządek posiedzenia: 

1. Dożywianie dzieci i młodzieży. Funkcjonowanie stołówek szkolnych na terenie 
miasta i gminy Opoczno. Koszty wyżywienia.  

2. P. Poż. w placówkach oświatowych i kultury.  
3. Dowóz uczniów do szkół.  
4. Zapytania i wolne wnioski.  

 
Eugeniusz Łączek – Przewodniczący Komisji – Otworzył posiedzenie Komisji                               
i powitał wszystkich obecnych. 
Przewodniczący zapytał, czy ktoś z radnych wnosi o zmianę porządku posiedzenia.  
Brak zgłoszeń.  
Zaproszenie na Komisję wraz z porządkiem stanowi załącznik nr 2 do protokołu.  
 
 
Podczas wyjazdowej części posiedzenia Komisja odwiedziła stołówki 
szkolne w Wygnanowie, Modrzewiu i ZSS Nr 1 w Opocznie.  
 

 
Adn. 1.  

Dożywianie dzieci i młodzieży. Funkcjonowanie stołówek szkolnych                       
na terenie miasta i gminy Opoczno. Koszty wyżywienia.  

 
Eugeniusz Łączek – Przewodniczący Komisji – Mam zastrzeżenie, że w Wygnanowie 
w piątek nie ma gorącego dania.  
Andrzej Kacprzak – Zastępca Burmistrza Opoczna – Są różnice między szkołami.                           
W jednej jest obiad jednodaniowy, w drugiej dwudaniowy, a koszt ten sam – 5,60 zł                  
(3 zł wsad + 1,60 zł koszt). Koszty personelu też są różne np. w Bielowicach 2,70 zł,                 
w ZSS Nr 3 7,00 zł.  
Eugeniusz Łączek – Przewodniczący Komisji – Jak jest z dowozem obiadu? 
Andrzej Kacprzak – Zastępca Burmistrza Opoczna – Z jakich pieniędzy jest 
finansowany? 
Janusz Plaskota – Naczelnik Wydz. Oświaty - Odpowie Pani Kierownik OPS. 
Eugeniusz Łączek – Przewodniczący Komisji – Tam, gdzie jest stołówka są Panie do 
tego celu, a np. w Sielcu obiad wydaje woźna, która na czas wydawania obiadu jest 
odrywana od swoich zajęć.   
Jadłospis powinien być wywieszany wcześniej na tablicy. 
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Andrzej Kacprzak – Zastępca Burmistrza Opoczna – Tak, wcześniej powinien być 
wywieszany tygodniowy jadłospis, a tym bardziej dzienny. Na pewno trzeba będzie 
przeanalizować sieć rozwożenia.  
Barbara Wacławiak – Wiceprzewodnicząca - Różne jest wyposażenie w szkołach – 
sprzęty elektryczne podrażają koszty przygotowania posiłków.  
Andrzej Kacprzak – Zastępca Burmistrza Opoczna – Skąd są pieniądze na dowóz 
obiadów? 
Jadwiga Oleksik – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie - 10 grudnia 
2013r. został uchwalony Rządowy Program Wspierania Gmin w zakresie dożywiania, 
zgodnie z którym Gmina może ubiegać się o dofinansowanie. W ubiegłym roku 
pozyskaliśmy ponad 66% środków na dożywanie i zasiłki celowe dla rodzin 
najbiedniejszych. Resztę musieliśmy dołożyć własnych środków. Dowóz mieści się                    
w tej kwocie środki własne 33%.  
Eugeniusz Łączek – Przewodniczący Komisji –Technicznie jak odbywa się dowóz 
obiadów? 
Jadwiga Oleksik – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie - Ogłaszany 
jest przetarg. W ubiegłym roku przetarg wygrała firma Siwek z Januszewic, płaciliśmy 
kwotę 2,28 zł za 1 km przewozu. Od stycznia tego roku zadanie dowozu realizuje 
firma „Ada” z Gawron i za 1 km przewozu płacimy 1,99 zł. Są opracowane trasy 
przewozu                           i one funkcjonują od kilku lat.  
Andrzej Kacprzak – Zastępca Burmistrza Opoczna – Jak zostały one opracowane? 
Jadwiga Oleksik – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie - Były 
spotkania z Dyrektorami szkół, Naczelnikiem Oświaty i wspólnie opracowano trasy.  
Barbara Wacławiak – Wiceprzewodnicząca – Czas kiedy szkoła ma przerwę w 
zajęciach jest uwzględniony przy tych trasach?  
Jadwiga Oleksik – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie - Tak.  
Eugeniusz Łączek – Przewodniczący Komisji – Samochód wraca po puste termosy? 
Jadwiga Oleksik – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie - Tak.  
Nie może przewozić razem pustych i pełnych termosów, chyba że przewoźnik miałby 
samochód przedzielony na pół. Takiego samochodu nie znaleźliśmy.  
Eugeniusz Łączek – Przewodniczący Komisji – Na pewno zwrócimy uwagę na trasę 
pierwszą – „Mroczków – Januszewice”. Sielec może iść do Mroczkowa, a 
Januszewice do ZSS Nr 3 i wtedy będą oszczędności.  
Andrzej Kacprzak – Zastępca Burmistrza Opoczna – Ile rocznie wydajemy na 
dowozy? 
Jadwiga Oleksik – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie - Za rok 2014 
wydaliśmy 53 tys. 254 zł.  
Andrzej Kacprzak – Zastępca Burmistrza Opoczna – Czy są uwagi rodziców co do 
jakości posiłków? 
Jadwiga Oleksik – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie -  Nie ma od 
kilku lat.  
Corocznie do szkół występujemy z pismem, w którym określamy jakich artykułów nie 
powinien zawierać jadłospis.  
Eugeniusz Łączek – Przewodniczący Komisji – Co Pani na to, że w jednej szkole na 
obiad jest kakao, bułka, ser żółty i jogurt. 
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Jadwiga Oleksik – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie - Musi być 
gorące danie.  
Alicja Szczepaniak – radna – Widziałam jadłospis jednej ze szkół przygotowywany 
przez Stowarzyszenie. Jadłospis jest godny uwagi – codziennie jest coś innego, dania 
są kaloryczne i tańsze.  
Eugeniusz Łączek – Przewodniczący Komisji – Czy OPS przeprowadza kontrole                         
w szkołach dotyczące posiłków.  
Andrzej Kacprzak – Zastępca Burmistrza Opoczna – Trzeba ustalić co to jest wkładka 
jak to jest określone, czy jest określona gramatura. Czy jeździcie z OPS na kontrole                 
i sprawdzacie skład zupy? 
Eugeniusz Łączek – Przewodniczący Komisji – Prosimy o informację na temat                         
2-3 kontroli danej szkoły ze strony OPS. Prosimy złożyć materiał na Biuro Rady.  
W jakich godzinach są dowożone posiłki, tam gdzie szkoła nie na własnej stołówki? 
Jadwiga Oleksik – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie - W 
godzinach 9-11. Termos jest gorący przez 12 godzin.  
Barbara Wacławiak – Wiceprzewodnicząca – W miejskich szkołach są 2 gorące dania, 
a w wiejskich jedno, mimo że niektóre posiadają własną stołówkę. 
Jadwiga Oleksik – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie - Dyrektorzy 
zgłaszali, że stołówka nie jest w stanie przygotować 2 dań.  
Eugeniusz Łączek – Przewodniczący Komisji – Prosimy Naczelnika Wydz. Oświaty                     
o dostarczenie tygodniowego jadłospisu szkół, które prowadzą własną stołówkę. 
Prosimy złożyć materiał na Biuro Rady.  
Andrzej Kacprzak – Zastępca Burmistrza Opoczna – Proszę zapytać Dyrektorów 
szkół, czy w stołówkach są stosowane mrożonki czy nie. 
Co z akacją „Jabłko” – czy jest zainteresowanie? 
Janusz Plaskota – Naczelnik Wydz. Oświaty - Tak, informacja pójdzie do szkół.  
 

Komisja przyjęła do wiadomości informację.  
Materiał stanowi załącznik nr 3 i 4 do protokołu.  
 
 
Uwagi Komisji w temacie dożywiania dzieci i młodzieży:   
 

a) W Gimnazjum w Wygnanowie w piątek nie ma gorącego dania. 
b) Jadłospis powinien być wywieszany wcześniej na tablicy. 
c) Trzeba przeanalizować sieć rozwożenia pod kątem ekonomii – na pewno 

dotyczy to trasy „Mroczków – Januszewice” /Sielec może iść do Mroczkowa,                                    
a Januszewice do ZSS Nr 3/.                    

d) Trzeba ustalić co to jest wkładka w zupie - jak to jest określone, czy jest 
określona gramatura. 

 
Komisja prosi: 

a) Kierownika OPS o informację na temat 2-3 kontroli danej szkoły ze strony OPS 
pod kątem jadłospisu.  

b) Naczelnika Wydz. Oświaty o dostarczenie do Biura Rady tygodniowego 
jadłospisu szkół, które prowadzą własną stołówkę. 
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Adn. 2.  

Dowóz uczniów do szkół.  
 
Andrzej Kopania – Prezes MPK Sp. z o.o. w Opocznie – przedstawił informację                                   
/ załącznik nr 10 do protokołu/. 
Prosimy, aby uczulić Dyrektorów szkół, żeby ktoś wychodził i odbierał dzieci                                 
z przystanku. Szkoły w Wygnanowie i Bielowicach są wzorcowe pod tym względem.  
Eugeniusz Łączek – Przewodniczący Komisji – Czy musi być kurs zamknięty i 
otwarty na każdej trasie? 
Waldemar Siedlanowski – Dyspozytor MPK – To Gmina zapewnia dowóz i Gmina ma 
wskazywać jak mają być dowożone dzieci. My pracujemy na schematach 
wypracowanych przez lata.  
Andrzej Kacprzak – Zastępca Burmistrza Opoczna – Gmina jest odpowiedzialna za 
dowóz i przywóz dzieci. Jak jest kurs zamknięty to wszystko jest w porządku.                             
Jak dziecko chce jechać kursem liniowym otwartym to może, ale potrzebna jest zgoda 
rodzica. Jeśli kurs nie pasuje to rolą Dyrektora szkoły jest ustalić tak godziny zajęć,                  
aby nie było problemu.  
Przeglądając materiał stwierdzam, że niektóre wnioski Dyrektorów szkół są zgłaszane 
już od 16 lat.  
Alicja Szczepaniak – radna – Na liniach zamkniętych w autobusach był opiekun – czy 
to jest aktualne? Czy nadal tę funkcję sprawują pracownicy CIS-u? 
Andrzej Kopania – Prezes MPK Sp. z o.o. w Opocznie – Tak, to jest aktualne. Mamy 
podpisaną umowę z CIS-em.  
Waldemar Siedlanowski – Dyspozytor MPK – Opiekunowie nie muszą mieć nawet 
specjalnych przeszkoleń, muszą być tylko pełnoletni.  
Andrzej Kopania – Prezes MPK Sp. z o.o. w Opocznie – Wiem, że pracownica CIS 
przeszkala opiekunów.  
Alicja Szczepaniak – radna – Jaki jest koszt usługi opiekuna? 
Waldemar Siedlanowski – Dyspozytor MPK – 1,5 tys. zł miesięcznie.  
Za tę usługę płaci Spółka MPK. W zamkniętym autobusie jest po 1 opiekunie.  
Andrzej Kacprzak – Zastępca Burmistrza Opoczna – Wniosek dotyczący tego,                          
aby autobus nie zajeżdża na koniec wsi Sitowa – o co chodzi? 
Waldemar Siedlanowski – Dyspozytor MPK – Tam nie ma krańcówki. Autobus nie 
ma jak zawrócić. To jest autobus szkolny, nie liniowy.  
Andrzej Kopania – Prezes MPK Sp. z o.o. w Opocznie – Trzeba cofać, nie ma pętli, 
nie ma gdzie zawrócić – to zagrożenie bezpieczeństwa.  
Na dzień dzisiejszy to co mamy wypracowane to następujące danie: liniami 
zamkniętymi jeździ 420 dzieci, reszta jeździ liniami otwartymi.  
W ZSS Nr 3 godziny zajęć nie są dostosowane do rozkładu jazdy autobusów.  
Waldemar Siedlanowski – Dyspozytor MPK – ZSS Nr 3 – nie ma kursu zamkniętego, 
bo nigdy nie było zapotrzebowania. Są takie sytuacje, że jeśli zabierzemy kursy 
liniowe to dzieci nie będą miały czym dojechać. Wszystkie kursy zamknięte są 
ustalane na podstawie rozmów z Dyrektorami szkół i tak to jest realizowane.  
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Andrzej Kopania – Prezes MPK Sp. z o.o. w Opocznie – Zawsze przed rozpoczęciem 
roku szkolnego spotykamy się i rozmawiamy.  
Waldemar Siedlanowski – Dyspozytor MPK – Od 2-3 lat nie ma zmian w kursach 
zamkniętych, bo Dyrektorzy są zadowoleni.  
Anna Wolowska – radna – Z Woli Załężnej do ZSS Nr 1 są dowożone dzieci linią Nr 
2 o godz. 7. Dzieci nie dostały biletów szkolnych.  
 
Zgłaszam wniosek, aby wszystkie dzieci dojeżdżające do szkół miejskich                                
w Opocznie otrzymywały bilety szkolne na bezpłatny przejazd komunikacją 
miejską.  
 
Barbara Wacławiak – Wiceprzewodnicząca – Jak jest kurs zamknięty to Gmina 
pokrywa koszty, jak jest kurs otwarty to Spółka MPK chce na tym zarobić. Jeśli dzieci 
mają bilety wolnej jazdy to dojeżdżają bezpłatnie? 
Andrzej Kopania – Prezes MPK Sp. z o.o. w Opocznie – Tak, ja wydaję te bilety, 
akceptuje je Urząd Miejski.  
Alicja Szczepaniak – radna – Podjęliśmy uchwałę, że dzieci w obwodzie jeżdżą za 
darmo.  Ta uchwała obowiązuje? 
Andrzej Kacprzak – Zastępca Burmistrza Opoczna – Tak.  
Eugeniusz Łączek – Przewodniczący Komisji – To nie jest wniosek dobry na dziś.  
Waldemar Siedlanowski – Dyspozytor MPK – Na dzień dzisiejszy wydaliśmy                                          
1 tys. 165 biletów wolnej jazdy.  
Andrzej Kacprzak – Zastępca Burmistrza Opoczna – Ile mamy uczniów w Gminie 
Opoczno? 
Janusz Plaskota – Naczelnik Wydz. Oświaty - Około 4 tysiące.  
Anna Wolowska – radna – Za poprzedniego Burmistrza odbywało się to 
niesprawiedliwie. Parę osób dostało bezpłatny bilet, inne nie.  
Andrzej Kacprzak – Zastępca Burmistrza Opoczna – Dyrektor szkoły zgłasza listę. 
Burmistrz powinien ją sprawdzić poprzez Naczelnika Wydz. Oświaty. Jeśli nie 
sprawdził to tak mogło być.  
Barbara Wacławiak – Wiceprzewodnicząca – Pamiętamy, jak była walka o szkoły na 
wsi. Podjęliśmy uchwałę o darmowych przejazdach do szkoły w obwodzie, po to by 
dzieci nie uciekały z obwodu.  
Andrzej Kacprzak – Zastępca Burmistrza Opoczna – To nie problem dać 20 biletów 
dzieciom z Woli Załężnej, ale damy precedens innym miejscowościom i w przyszłości 
może trzeba będzie zlikwidować szkołę na wsi.  
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek radnej Wolowskiej.  
 

Komisja wniosek głosowała następująco: za – 1, przeciw – 4, wstrz. – 2. 
Wniosek radnej Wolowskiej  nie przeszedł.  

 
Andrzej Kacprzak – Zastępca Burmistrza Opoczna – Sprawdzę tę sytuację jaką 
zgłosiła radna Wolowska.  
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Barbara Wacławiak – Wiceprzewodnicząca – Znam dzieci, które mieszkają w Woli 
Załężnej, a meldunki mają w Opocznie u dziadków, po to by mogły chodzić do szkoły 
w Opocznie.  
Andrzej Kacprzak – Zastępca Burmistrza Opoczna – Proszę Naczelnika Wydz. 
Oświaty o listę z ubiegłego roku dzieci, które dostały bilety wolnej jazdy do ZSS Nr 1, 
mimo                    że obwód miały w ZSS Nr 2.  
Barbara Wacławiak – Wiceprzewodnicząca – Ile dzieci dojeżdża z miasta do szkoły na 
wsi? 
Zbigniew Sobczyk – radny - Było 1 takie dziecko uczęszczające najpierw do ZSS Nr 
3, a potem do Januszewic. Byłem jego wychowawcą. Rodzice przeprowadzili się na 
wieś.  
Andrzej Kacprzak – Zastępca Burmistrza Opoczna – Proszę Naczelnika Wydz. 
Oświaty o sprawdzenie, ile jest takich przypadków.  
Mieczysław Wojciechowski – radny – 21 dzieciom ze wsi pozwolono dojeżdżać                         
do miasta, a 10 nie pozwolono.  
Barbara Wacławiak – Wiceprzewodnicząca – Jeśli rodzice wykazali, że pracują                            
w mieście, a świetlicy na wsi nie ma, to dostali pozwolenie. Ale warunkiem było to,                              
że w szkole były wolne miejsca. Jeśli wolnych miejsc nie było to rodzice nie dostali 
pozwolenia.  
Andrzej Kacprzak – Zastępca Burmistrza Opoczna – Celem działań było to, żeby 
szkoła pozamiejska była silna, a żeby tak było muszą być dzieci.  
Barbara Wacławiak – Wiceprzewodnicząca – Ministerstwo obiecało, że na małą 
szkołę da więcej pieniędzy.  
Mieczysław Wojciechowski – radny – Nabór do szkół jest do końca marca. W 
kwietniu proszę o informację na temat naboru dzieci do szkół – ile dzieci zapisało się 
do danej szkoły. Proszę ponadto o informację za rok 2014 ile Gmina dołożyła do danej 
szkoły.  
Zbigniew Sobczyk – radny – Stawiam wniosek, aby na ul. Westerplatte przystanek po 
prawej stronie idąc od Szpitala przesunąć dalej. Prezes MPK powiedział, że nie będzie 
z tym problemu.  
 
Członkowie Komisji wnioskują do Burmistrza o uporządkowanie wsiadania                            
i wysiadania dzieci  - zorganizowanie dodatkowego zajazdu dla autobusów przy 
szkole w Modrzewiu.  
 

Komisja przyjęła do wiadomości informację.  
Materiał stanowi załączniki nr  9 i 10 do protokołu.  
 
W temacie dowozu uczniów  do szkół Komisja prosi: 
 

a) Naczelnika Wydz. Oświaty o listę z ubiegłego roku dzieci, które dostały 
bilety wolnej jazdy do ZSS Nr 1, mimo że obwód miały w ZSS Nr 2. 

b) Naczelnika Wydz. Oświaty o informację ile dzieci dojeżdża z miasta do 
szkoły na wsi. 

 
Adn. 3.  
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P. Poż. w placówkach oświatowych i kultury.  
 
Eugeniusz Łączek – Przewodniczący Komisji – Sprawdziliśmy przestrzeganie 
zasad p. poż. w 3 szkołach, w których byliśmy. Zasady te są przestrzegane.  
Komisja nie ma zastrzeżeń.  

Komisja przyjęła do wiadomości informację.  
Materiał stanowi załączniki nr 5, 6, 7 i 8 do protokołu.  
 
 
Adn. 4.  

Zapytania i wolne wnioski.  
 
 
 
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący zamknął posiedzenie.  
 
 
Godzina rozpoczęcia komisji 8.30, godzina zakończenia 12.00  
 
 
 
 
 
 
 
 

                               Przewodniczący Komisji  
Protokołowała                                         Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty,                                    

Kultury 
 
Bogumiła Kędziora                                                             Eugeniusz Łączek      
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