PROTOKÓŁ Nr 9/13
z posiedzenia Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej z dnia
10 września 2013r.
Posiedzeniu komisji przewodniczył Marek Sijer – Przewodniczący Komisji.
Lista obecności radnych znajduje się w teczce z protokołami posiedzeń komisji.
Przewodniczący Komisji przedstawił proponowany porządek posiedzenia, który
komisja przyjęła: za – 6, przeciw – 0, wstrz. – 0.
Temat posiedzenia:
1. Świetlice środowiskowe na terenie gminy Opoczno – funkcjonowanie –
ocena.
2. Dowóz dzieci i młodzieży do szkół.
Ad. pkt. 1
Katarzyna Sudzius – Bobrek – insp. w Zespole ds. Społecznych i Ochrony
Ludności – przedstawiła informację - Świetlice środowiskowe na terenie gminy
Opoczno – funkcjonowanie.
Informacja stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Komisja odwiedziła Świetlicę PINOKIO i stwierdziła, że stan ogólny budynku w
miarę dobry. Do wymiany są okna, które znajdują się na parterze budynku oraz
drzwi wejściowe.
Wyposażenie Świetlicy dobre – są komputery w ilości 8 szt. oraz dostęp do
Internetu.
Do Świetlicy zapisanych jest 61 dzieci, które tam przebywają w godz. 10.00 –
18.00.
Komisja ustaliła, że budynek Świetlicy jest własnością Polskiego Komitetu
Pomocy Społecznej. W budynku mieszkają lokatorzy – 3 rodziny, które nie płacą
czynszu.
Głównym problemem działalności Świetlicy są finanse, gdzie budżet został
zmniejszony o 8 tyś zł.
Komisja Rodziny wnioskuje jednogłośnie o przyznanie dofinansowania w
kwocie 8 tyś zł dla Świetlicy PINOKIO.
Komisja Rodziny jednogłośnie pozytywnie oceniła działalność Świetlic na terenie
Opoczna, a w szczególności wysokie zaangażowanie kadry zatrudnionej w
Świetlicy PINOKIO.
Ad. pkt. 2
Kopania Andrzej – Prez. MPK w Opocznie – poinformował, że godziny przejazdu
autobusów MPK dowożących dzieci do szkół są zachowane tak jak w ubiegłym
roku. Zmieniona jest tylko trasa przejazdu z Kruszewca do Kraśnicy – przez
Buczek i Dębę Op. Obecnie monitorujemy przejazdy dzieci.
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Firkowski Bartłomiej – radny – czy Pan Prezes ma środki finansowe na
przejazdy?
Kopania Andrzej – Prez. MPK w Opocznie – gmina ma zaległe płatności w
stosunku do MPK. Nie rozwijamy się tylko stoimy w miejscu.
Firkowski Bartłomiej – radny – czy przewiduje Pan umorzenia podatku przez
gminę?
Kopania Andrzej – Prez. MPK w Opocznie – do tej pory nie wpłynęła dotacja.
W kursach zamkniętych w autobusach są opiekunowie – pracownicy firmy CIS.
Będzie podpisana umowa z firmą CIS – za 1 godz. 5.50 zł.
Wojciechowski Mieczysław – radny – dlaczego nie ma zatrudnionych
pracowników z naszej gminy?
Kopania Andrzej – Prez. MPK w Opocznie – musi być podpisana umowa z firmą,
która deleguje opiekunów przeszkolonych do pracy w czasie przejazdu.
Pracownicy interwencyjny często chodzą na zwolnienia lekarskie, a opiekuna
musimy zapewnić co dzień.
Cztery osoby pracują miesięcznie 270 godz.
Zapytania i wolne wnioski.
Wojciechowski Mieczysław – radny – informuje, że na boisku w Kruszewcu
kamienie są wyzbierane, trawa skoszona i prosi o równiarkę.
Przewodniczący Komisji
Marek Sijer
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