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                                             PROTOKÓŁ  Nr 5/15 

          Z  wyjazdowego posiedzenia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, 
Kultury  w dniu  22 maja  2015r.                                                                                     
Posiedzeniu komisji przewodniczył  Eugeniusz Łączek Przewodniczący  Komisji 
Oświaty.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Lista obecności radnych znajduje się w teczce z protokołami posiedzeń komisji. 
Przewodniczący komisji  przedstawił proponowany porządek. 
Komisja  głosami: za – 9, przeciw – 0, wstrz. – 0, przyjęła przedstawiony 
porządek posiedzenia. 
Tematyka posiedzenia: 

1. Dowóz uczniów do szkół – ocena i wnioski na rok szkolny 2014/2015. 
2. Szkolne obiekty sportowe. 
3. Stan techniczny budynków szkolnych. 
4. Szkoły Podstawowe w Kruszewcu, Dzielnej i Woli Załężnej , prowadzone 

przez Stowarzyszenia. 
5. Zapytania i wolne wnioski. 

 
Ad. pkt. 1 
Komisja rozpoczęła posiedzenie od wyjazdu o godz. 6.30 sprawdzając trasy 
przejazdu autobusów MPK, które dowożą dzieci do szkół z terenu Gminy 
Opoczno. 
Kopania Andrzej – Prez.  MPK  - przedstawił informację dotycząca dowozu 
uczniów do szkół z terenu Gminy Opoczno, która  stanowi załącznik nr 1 do 
protokołu. 
Ziębicki Marek – nacz. Wydz. Oświaty – przedstawił informację  dotycząca 
dowozu uczniów, która stanowi załącznik  nr 2 do protokołu. 
Łączek Eugeniusz – radny – nie ma zastrzeżeń do pracy kierowców w czasie 
dowozu uczniów do szkół. 
Wolowska Anna – radna – dzieci w autobusach są dopilnowane, tylko należy 
kontrolować ile osób jest przewożonych w autobusach. 
Radni zgłosili wnioski: 

 Komisja prosi, aby przeanalizować i rozważyć zmianę organizacji 
dowozu dzieci do szkół, gdyż jeden z autobusów obsługuje cztery szkoły,                  
a drugi tylko dwie. 
 
Należy uporządkować wsiadanie dzieci do autobusów, radni proponują 
przeprowadzić na ten temat pogadanki nauczycieli z uczniami.  
 
Tylne szyby w autobusach są zaklejone reklamami i jest słaba widoczność,             
gdy autobus cofa.  
 
Należy zmienić lokalizację przystanków autobusowych w Wygnanowie i Wólce 
Karwickiej. 
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Ad. pkt. 2 
Łączek Eugeniusz – Przew. Komisji – poinformował, że radni zapoznali się                
z informacją na temat szkolnych obiektów sportowych na terenie Gminy 
Opoczno. 
Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
Komisja informację przyjęła do wiadomości. 
 
Ad. pkt. 3 
Łączek Eugeniusz – Przew. Komisji – poinformował, że radni zapoznali się                
z informacją na temat stanu technicznego budynków szkolnych. 
Informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
Komisja informację przyjęła do wiadomości. 
 
Ad. pkt. 4  
Łączek Eugeniusz – Przew. Komisji – poinformował, że radni zapoznali się                
z informacją na temat: Szkoły Podstawowe w Kruszewcu, Dzielnej i Woli 
Załężnej , prowadzone przez Stowarzyszenia. 
Informacja stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
Komisja informację przyjęła do wiadomości. 
 
 Ad. pkt. 5      Zapytania i wolne wnioski. 
 
Wobec braku  pytań Przewodniczący  komisji  podziękował i zakończył 
posiedzenie komisji. 
 Czas trwania posiedzenia komisji   6.30 – 11.00 
                                                                                                                                                                                  
       Protokołowała                                                       Przewodniczący Komisji 

    Marta Gonsiewska                                                        Eugeniusz Łączek 

 
  
 
 
 
 
 

 
 


