
PROTOKÓŁ NR 9/16 

z wyjazdowego posiedzenia 

Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury 

Rady Miejskiej w Opocznie 

w dniu 6 września 2016 r. 

 

Posiedzeniu Komisji przewodniczył Eugeniusz Łączek – Przewodniczący Komisji. 

Lista pracowników Urzędu Miejskiego stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

Tematyka posiedzenia: 

1. Stan techniczny budynków szkolnych. 
2. BHP i P.Poż. w placówkach oświatowych. 
3. Baza sportowa w szkołach. 
4. Zapytania i wolne wnioski. 

Przewodniczący zapytał, czy ktoś z radnych wnosi o zmianę porządku posiedzenia /załącznik 
nr 2 do protokołu/. 

Komisja głosami: za – 9, przeciw – 0, wstrz. -0 przyjęła porządek posiedzenia Komisji. 

Komisja zapoznała się z materiałami dotyczącymi stanu technicznego budynków 
szkolnych /załącznik nr 3 do protokołu/, z zasadami BHP i p.poż obowiązującymi w 
placówkach oświatowych /załącznik nr 4 do protokołu/ oraz stanem bazy sportowej w 
szkołach na terenie Gminy Opoczno /załącznik nr 5 do protokołu/. Materiały przygotowane 
zostały przez Wydział Oświaty Urzędu Miejskiego w Opocznie. 

W trakcie wyjazdu Komisja odwiedziła Zespół Szkół w Mroczkowie Gościnnym, 
Zespół Szkół Samorządowych nr 1 w Opocznie oraz Przedszkole nr 5 w Opocznie. We 
wszystkich placówkach Komisja zwróciła uwagę na stan techniczny budynków, oznaczenia   
p. poż oraz przestrzeganie BHP.  

W Zespole Szkół w Mroczkowie Gościnnym  Komisja nie wniosła żadnych zastrzeżeń 
co do stanu technicznego budynku. Według Komisji należy wykonać drobne remonty jak np. 
namalowanie linii na boisku oraz odświeżenie sufitu i podłogi na sali sportowej. Komisja 
stwierdziła, że prawidłowo przestrzegane są zasady p.poż oraz BHP. 

W Zespole Szkół Samorządowych nr 1 Komisja stwierdziła, że prawidłowo 
przestrzegane są zasady p.poż oraz BHP. Wykonane zostały drobne remonty (usunięcie 
pęknięć w ścianach) przed rozpoczęciem roku szkolnego. Dodatkowo radny Robert 
Grzesiński ponownie zwrócił uwagę na konieczność usytuowanie przejścia dla pieszych na ul. 
Skłodowskiej od strony ul. Partyzantów. Radna Barbara Wacławiak zwróciła uwagę na 



konieczność naprawy chodnika wzdłuż szkoły od ul. Biernackiego, którego fragment został 
zniszczony przy prowadzeniu prac budowlanych. 

W przedszkolu nr 5 Komisja zwróciła uwagę na konieczność poprawy oznakowania 
drogi ewakuacyjnej (na piętrze).  

Radni zwrócili uwagę na konieczność zaangażowania pracowników pływalni 
„Opoczyńska Fala” przy nauce pływania organizowanych dla uczniów, gdyż coraz mniej 
dzieci chętnie uczestniczy w tego typu zajęciach. 

 

Przewodniczący Komisji  

    Eugeniusz Łączek 

 

 


