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Protokół Nr 9/16 

z wyjazdowego posiedzenia 

Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa 

w dniu 7 września 2016r. 

 

Posiedzeniu Komisji przewodniczyła Alicja Szczepaniak - Przewodnicząca Komisji. 

Lista pracowników Urzędu stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

Tematyka posiedzenia: 

1.Dowóz dzieci i młodzieży do szkół – przystanki, zajazdy, przejścia dla pieszych oraz koszty 
dowozu. 

2. Zapytania i wolne wnioski. 

Alicja Szczepaniak – Przewodnicząca Komisji – otworzyła posiedzenie i powitała wszystkich 
obecnych. 

Przewodnicząca zapytała, czy ktoś z radnych wnosi o zmianę porządku posiedzenia 
/załącznik nr 2 do protokołu/. Brak zgłoszeń.  

Komisja głosami: za – 6, przeciw – 0, wstrz. – 0 przyjęła porządek posiedzenia Komisji. 

Ad.pkt.1. 

Dowóz dzieci i młodzieży do szkół – przystanki, zajazdy, przejścia dla pieszych 
oraz koszty dowozu. 

Magdalena Nowacka –Członek Zarządu MPK Sp. z o.o. – przedstawiła informację na temat 
dowozu dzieci i młodzieży do szkół na terenie Gminy Opoczno /załącznik nr 3 do protokołu/. 

Dodatkowo radni zapoznali się z materiałem przygotowanym przez Wydział Oświaty Urzędu 
Miejskiego w Opocznie /załącznik nr 4 do protokołu/. 

Alicja Szczepaniak – Przewodnicząca Komisji -  czy macie Państwo jakieś problemy w 
związku z dowozem dzieci do szkół? 

Waldemar Siedlanowski – Pracownik MPK – problemy były w szkołach w Bukowcu 
Opoczyńskim oraz w Sielcu. Chodzi o to, że nikt nie odbierał dzieci i nie przeprowadzał na 
drugą stronę. Nie wiem jak jest obecnie bo nikt nie analizował tego teraz. Poproszono nas 
jakiś czas temu, aby ocenić opiekę przed szkołami. W szkołach w Wygnanowie i Bielowicach 
jest wszystko dobrze zorganizowane. Zarówno przed jak i po lekcjach nauczyciele pilnują 
dzieci podczas wsiadania i wysiadania z autobusu. 

Alicja Szczepaniak – Przewodnicząca Komisji - czy Pani Dyrektor szkoły w Sielcu twierdzi, 
że nie ma zagrożenia? 
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Waldemar Siedlanowski – Pracownik MPK – tam po prostu nie było opieki nad dziećmi ze 
strony szkoły. Wybudowanie zatoki niewiele da, jeżeli nie będą nad dziećmi czuwać 
nauczyciele. W Wygnanowie nie ma zatoki, a szkoła sobie świetnie radzi z opieką nad 
dziećmi. Pan Burmistrz nie może tak po prostu wysłać ludzi i wybudować zatoczki 
autobusowej na cudzej drodze.  

Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty – Dyrektorzy tłumaczą się tym, że nie mają 
pieniędzy na dodatkowego nauczyciela, który mógłby się tym zajmować. Moim zdaniem nie 
jest to duży problem, ponieważ w każdej szkole jest świetlicowy, który mógłby się tym 
zajmować.  

Robert Grzesiński – radny – była kiedyś taka sytuacja w sąsiedniej gminie, że autobus cofał     
i potrącił dziecko, które przebiegało na drugą stronę. 

Krzysztof Grabski – radny – w Mroczkowie była również sytuacja w której kierowca 
przytrzasnął dziecku nogę i ruszył. 

Magdalena Nowacka –Członek Zarządu MPK Sp. z o.o. – nikt nam takiej sytuacji nigdy nie 
zgłaszał, my nic nie słyszeliśmy. 

Robert Grzesiński – radny –nie igrajmy z losem jeśli chodzi o bezpieczeństwo dzieci. Trzeba 
kategorycznie i stanowczo zlecić Dyrektorom, aby wskazali w szkole osobę np. 
świetlicowego, który byłby za to odpowiedzialny. Wydaje mi się, że postulaty Pana 
Naczelnika oraz MPK powinny tu być bezwzględnie przestrzegane. 

Alicja Szczepaniak – Przewodnicząca Komisji – jeżeli jest kurs zamknięty to macie 
opiekunów, a jeżeli otwarty? 

Magdalena Nowacka –Członek Zarządu MPK Sp. z o.o. – jeżeli jest kurs otwarty to nie ma 
opiekunów.  

Robert Grzesiński – radny –Proszę o umieszczenie rozkładu jazdy na ul. Rolnej. Za chwilę 
będziemy rozpatrywać rentowność kursów. Jak może być kurs rentowny skoro ludzie nie 
wiedzą o jakich godzinach jeżdżą autobusy. 

Magdalena Nowacka –Członek Zarządu MPK Sp. z o.o. – staramy się, aby rozkłady były na 
każdym przystanku, ale znikają tak szybko, że czasami nie nadążamy ponownie wieszać. 

Krzysztof Grabski – radny – jeżeli Państwo twierdzicie, że sytuacja o której mówię nie miała 
miejsca, to ja przedstawię dokumentacją medyczną dziecka, oraz świadków zdarzenia. To 
było linią MPK. 

Magdalena Nowacka –Członek Zarządu MPK Sp. z o.o. –powtarzam, że nikt nam nie zgłaszał 
nigdy takiej sytuacji. My nie wiemy o czym Pan mówi. 

Jadwiga Figura – radna -  mieszkańcy z ul. Rolnej wystosowali pismo do Burmistrza, aby 
poprawić organizację ruchu przy bloku na ul. Rolnej. Proszę o zwrócenie uwagi na tą sprawę. 

Alicja Szczepaniak – Przewodnicząca Komisji – czy zwróciliście uwagę na to czy przy 
szkołach i przystankach autobusowych jest wystarczająca liczba koszy na śmieci? 
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Tadeusz Piekarski – Inspektor w Wydziale TI – tymi sprawami zajmuje się Wydział 
Gospodarki Mieszkaniowej. 

Robert Grzesiński – radny -  proszę, abyśmy na następnym posiedzeniu Komisji udali się na 
ul. Maksymiliana Kolbe. Podczas większych opadów deszczu, dzieci chodzące tamtędy do 
szkoły mają problemy z przejściem ze względu na ogromne kałuże.  

Elżbieta Dorocińska – radna – mam pytanie odnośnie dowozu 4 dzieci do Nowego Miasta. O 
co chodzi?  

Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty – chodzi o dowóz dzieci niepełnosprawnych z 
terenu gminy do ośrodka w Nowym Mieście. My nie posiadamy takiego samochodu, dlatego 
podpisaliśmy umowę ze starostwem w Grójcu. Trwa to już od paru lat. 

 Robert Grzesiński – radny - słyszałem, że ma powstać u nas ośrodek szkolno – 
wychowawczy. Trudno jest wpłynąć na rodziców, co do tego gdzie mają posyłać swoje 
dzieci, ale załóżmy, że rodzice będą posyłać swoje dzieci do placówki w Opocznie. Czy 
można przeznaczyć jakieś środki na lokalną działalność w zakresie rehabilitacji, organizacji 
jakiegoś pomieszczenia z tym związanego. Wiem, że ludzie jeżdżą do Tomaszowa na 
rehabilitacje. Może moglibyśmy przeznaczyć te pieniądze, które dajemy na dofinansowanie, 
aby przystosować u nas jakieś pomieszczenie do tego celu.  

Alicja Szczepaniak – Przewodnicząca Komisji – gdzie ma powstać taki ośrodek? 

Robert Grzesiński – radny -  z tego co słyszałem to ma być przekształcona Szkoła Nr 4 na taki 
ośrodek. 

Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty –  mamy w Szkole Nr 4 wspaniałą kadrę 
pedagogiczną i myślę, że rodzice z chęcią poślą dzieci do szkoły w Opocznie, zamiast 
dowozić do odległych miast.  

Ad. pkt. 2  

Zapytania i wolne wnioski. 

Jadwiga Figura – radna - zwracam uwagę na zły stan techniczny ulicy staro Piotrkowskiej 
oraz kanalizację burzową (zalewane są posesje od ul. Leśnej do ul. Krasickiego). Proszę w 
imieniu mieszkańców o podjęcie działań w związku z zanieczyszczeniem powietrza i hałasem 
przy odlewni na ul. Piotrkowskiej. Zgłaszam taką potrzebę, aby kontrolować czystość koło 
bazarku z soboty na niedzielę, oraz fakt, że nie zawsze sprzątana jest ulica od Piotrkowskiej 
do Galerii Inspiro (teren przed bramą oraz Rossmanem). W imieniu mieszkańców proszę 
również o inną nawierzchnię na łączniku ulic Długiej i Przemysłowej (obecna bardzo się 
kurzy). 
Rober Grzesiński – radny – proszę o zwrócenie uwagi na zły stan chodnika łączącego ulice 
Biernackiego i Skłodowską, uszkodzonego podczas realizacji inwestycji. 
 
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza Opoczna- z tego co się orientuję to jest zawarty zapis w 
umowie, który mówi o naprawie zniszczeń, które powstały w związku z budową. 
Jan Stępień – radny - zgłaszam wniosek, aby ze względów bezpieczeństwa rozważyć 



4 
 

możliwość  usytuowania lustra na przejeździe kolejowym w Ogonowicach, który jest 
niebezpieczny i widoczność jest bardzo słaba. 
Jadwiga Figura – radna – zastanawiam się nad możliwością zainstalowania świateł przy 
Lewiatanie na ul. 17 –go stycznia. Usprawniłoby to ruch w tym miejscu. Proszę również o 
interwencję na posesji przy skrzyżowaniu ulic Piotrkowska – Wiejska. Posesja ta porośnięta 
jest wysoką trawą, są tam szczury. 
 

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodnicząca zamknęła posiedzenie. 

Godzina rozpoczęcia komisji 9.00, godzina zakończenia 9.45. 

 

 

Protokołowała                                       Przewodnicząca Komisji Gospodarki 

Alicja Firmowska                                  Komunalnej, Ochrony Środowiska 

Bogumiła Kędziora                                          i Przestrzegania Prawa 

                                                                              

                                                                              Alicja Szczepaniak 

 


