
PROTOKÓŁ NR 9/16 
z wyjazdowego posiedzenia  

Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej 
w dniu 21 września 2016r. 

 
Posiedzeniu Komisji przewodniczył Robert Grzesiński - Przewodniczący Komisji.  
 
Tematyka posiedzenia: 

1. Świetlice środowiskowe na terenie Gminy Opoczno – funkcjonowanie – ocena. 
2. Dowóz dzieci i młodzieży do szkół. 
3. Zapytania i wolne wnioski.  

Materiał na temat świetlic środowiskowych stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 
Materiał na temat dowozu dzieci i młodzieży do szkół stanowi załącznik nr 2 i 3. 
 
Komisja podczas wyjazdowego posiedzenia odbyła kurs linią Stużno Kolonia – 
Bielowice – Wygnanów, podczas którego stwierdziła nieprawidłowości, które trzeba 
w najbliższym czasie zlikwidować: 

1. W miejscowości Sielec – należy wykonać zatoczkę ze względu na ostry zakręt i 
niebezpieczeństwo potrącenia przez samochód. 

2. W miejscowości Wólka Karwicka – należy pilnie wykonać zatoczkę. Ponadto 
należy sprawdzić, czy w trakcie cofania przez  autobus pracownik CIS-u nie 
mógłby przypilnować bezpieczeństwa dzieci.  

3. W miejscowości Wygnanów przy Gimnazjum nie ma przejścia dla pieszych 
którym dzieci mogłyby przechodzić do szkoły.  

4. Komisja zgłasza, aby w miejscowości Bielowice autobus wjeżdżał na zatoczkę 
autobusową.  

5. W miejscowości Zameczek brak wiaty przystankowej.  
6. Należy wyremontować dwie wiaty przystankowe w miejscowości Stużno 

Kolonia i Sielec (zostały zdewastowane).  
 
Poza tym należy sprawdzić i uzupełnić brakujące rozkłady jazdy na przystankach 
autobusowych /brakuje ich na pewno w miejscowościach Stużno Kolonia i Karwice/ 
oraz umieścić oznaczenia miejscowości na przystankach.  
Komisja podkreśla ważną rolę odbioru dzieci z przystanków przez nauczycieli.  
 
Komisja stwierdziła że autobus kursu zamkniętego był pełen, a dzieci miały 
zapewnione miejsca siedzące. Komisja prosi, aby w okresie zimowym dzieci miały 
zapewnione miejsca siedzące.  
 
Komisja wnioskuje o odpowiedź na piśmie, jakie działania zostały podjęte w 
miejscowości Wólka Karwicka, by tam utworzyć pętlę autobusową, gdyż jest 
niedopuszczalne, by autobus cofał na zakręcie.  
Komisja wnioskuje również o inną organizację kursu obsługującego 4 szkoły - 
Komisja wnioskuje o rozdzielenie tego kursu na dwa kursy – jeden kurs do szkół w 
Sielcu i Mroczkowie, a drugi  do szkół w Bielowicach i Wygnanowie. Komisja prosi, 
by Prezes MPK ustosunkował się do tego wniosku.   
 

Przewodniczący Komisji 
 

Robert Grzesiński 
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