
PROTOKÓŁ NR 7/14 
z posiedzenia  

Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej  
w dniu 16 lipca 2014r. 

 
Posiedzeniu Komisji przewodniczył Marek Sijer – Przewodniczący Komisji.  
Lista obecności pracowników Urzędu stanowi załącznik nr 1a do protokołu.  
Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 1b do protokołu.  
 
Przewodniczący komisji przedstawił, a komisja przyjęła porządek obrad głosami                    
za – 6, przeciw – 0, wstrz. - 0. 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Świetlice wiejskie – potrzeby i koszty funkcjonowania.  
2. Zapytania i wolne wnioski. 

 
Adn. 1.  

Świetlice wiejskie – potrzeby i koszty funkcjonowania.  
 
Monika Matusiewicz – Dyrektor MDK w Opocznie – przedstawiła informację                    
/ załącznik nr 2 do protokołu /. 
Bartłomiej Firkowski – radny – Czy wystarcza pieniędzy na funkcjonowanie świetlic 
wiejskich? 
Monika Matusiewicz – Dyrektor MDK w Opocznie – W informacji jest podany 
średniomiesięczny koszt utrzymania każdej świetlicy.  
Działalność świetlic opiera się na inwencji ludzi, na pomysłach. Staram się je 
wspierać. Każda świetlica ma swoją specyfikę, w każdej są dzieci i młodzież. Tam 
rozwija się działalność pozaszkolna.  
Marek Sijer – Przewodniczący – Wynagrodzenie w świetlicy w Kraśnicy – 21 tys. zł. 
To dużo w porównaniu z innymi świetlicami. 
Monika Matusiewicz – Dyrektor MDK w Opocznie – To duża kwota, gdyż tam jest             
2 razy po ½ etatu i z boku budynku jest świetlica gdzie jest 900 zł brutto 
wynagrodzenie.  
Marek Sijer – Przewodniczący – Czy w Kraśnicy jest ogrzewanie olejowe? 
Monika Matusiewicz – Dyrektor MDK w Opocznie – Nie, ekogroszek. 
Bartłomiej Firkowski – radny – Jeśli jest taka sytuacja, że przez pewien czas do 
świetlicy uczęszcza tylko jedno dziecko to czy jest potrzeba zatrudniania 
świetlicowego? Jeśli nie ma chętnych dzieci to ograniczmy budżet. 
Jarosław Jurowski – radny – Ma Pan rację tylko w części. To ½ etatu jest nie tylko dla 
dzieci. Świetlicowy ma dbać o obiekt, posprzątać, zająć te dzieci. Na wioskach nie ma 
atrakcji, trzeba dzieciom zagospodarować czas. Jeszcze obcinać koszty? Trzeba by się 
zastanowić, jeśli rzeczywiście nie byłoby zainteresowania, ale według Pan Dyrektor 
jest.  
Monika Matusiewicz – Dyrektor MDK w Opocznie – Systematyczność otwarcia 
placówki ma wpływ na aktywność społeczeństwa. Jeśli dzieci i młodzież wiedzą,              
że świetlica jest otwarta to sobie zorganizują w niej czas. Wiedzą, że jest osoba 
odpowiedzialna za obiekt. Poza tym, jeśli mieszkańcy chcą zorganizować zebranie 
sołeckie to świetlicowy wielokrotnie napali w piecu, nawet poza godzinami 
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funkcjonowania świetlicy. Nie przynoszę dzienników zajęć, ale są do wglądu                       
i zachęcam do zapoznania się z nimi. Świetlicowi pracują nie tylko w świetlicy. 
Pomagają w MDK, są obecni na uroczystościach typu „Kusoki”, są na każde 
wezwanie. Obawiam się takiego postrzegania sprawy, że jeden lub dwa przypadki 
wpływają na obraz całości. Całościowy wydatek w budżecie na świetlice jest duży,            
ale dla mnie to niewiele i uważam, że powinno być więcej.  
Andrzej Kacprzak – radny – Dzieci korzystają też z oferty MDK, przyjeżdżają do 
miasta. Wieś nie jest gorsza, ma dostęp do tego co wszyscy. W świetlicach są dzieci 
które mają 6-7 lat, nie takie co mają 15-16 lat.  
Krzysztof Gross – radny – Najtańszy jest ekogroszek? 
Monika Matusiewicz – Dyrektor MDK w Opocznie – W Kruszewcu jest drogo, bo tam 
jest olejowe ogrzewanie.  
Krzysztof Gross – radny – Myślę o tym, gdzie można zaoszczędzić. Może wykonać 
jakąś modernizację? 
Jarosław Wiktorowicz – Zastępca Burmistrza Opoczna – Ogrzewanie olejowe jest 
tylko w Kruszewcu. Miało być ono najtańsze, teraz to jedno z najdroższych ogrzewań.  
Grzegorz Wołąkiewicz – Zastępca Przewodniczącego – W Kraśnicy jest zatrudniony 
świetlicowy i osoba zatrudniona ze środków unijnych. Czy jest tam palacz? 
Monika Matusiewicz – Dyrektor MDK w Opocznie – Obsługuje to Straż.  
Jarosław Jurowski – radny – Na zasadzie konserwatora sprzętu.  
Jarosław Wiktorowicz – Zastępca Burmistrza Opoczna – Kraśnica to budynek,                       
w którym mieści się świetlica, Dom Ludowy i OSP. Trzeba spojrzeć na Dzielną                   
i porównać. W Dzielnej Stowarzyszenie uzyskuje dochody. Co do Kraśnicy były 
skargi do Urzędu Skarbowego, pisaliśmy wyjaśnienia i otrzymaliśmy pismo z Urzędu 
Marszałkowskiego, że nie możemy prowadzić tam działalności.  
Monika Matusiewicz – Dyrektor MDK w Opocznie – W Dzielnej jest szkoła, świetlica 
i pomieszczenie Stowarzyszenia. My płacimy za naszą powierzchnię, nie za całość.  
Grzegorz Wołąkiewicz – Zastępca Przewodniczącego – Ile kosztuje w całości budynek 
w Kraśnicy?  
Skoro Pani Dyrektor mówi, że potrzeba więcej pieniędzy na  świetlice to może sięgnąć 
po środki z Programu Alkoholowego i zwiększyć na działalność merytoryczną.  
Co do Kruszewca – trzeba pomyśleć nad tańszym opałem.  
Andrzej Kacprzak – radny – Chciałem dopytać o Kruszewiec. 
Monika Matusiewicz – Dyrektor MDK w Opocznie – To duża świetlica, całość jest 
pod zarządem MDK, oprócz szkoły.  
Grzegorz Wołąkiewicz – Zastępca Przewodniczącego – Jak wyglądają rozliczenia               
ze Stowarzyszeniem? Pytam o Różannę.  
Monika Matusiewicz – Dyrektor MDK w Opocznie – Jest podpisana umowa                    
na warunki korzystania ze świetlicy. MDK ponosi koszty proporcjonalnie                           
do powierzchni. Remonty i naprawy nas nie kosztują, bo świetlica jest nie w naszym 
obiekcie, a Stowarzyszenia. Stowarzyszenie obciąża nas miesięcznie fakturą.  
Grzegorz Wołąkiewicz – Zastępca Przewodniczącego – Od kiedy jest taka sytuacja? 
Monika Matusiewicz – Dyrektor MDK w Opocznie – Drugi rok.  
Jarosław Wiktorowicz – Zastępca Burmistrza Opoczna – 2-3 lata temu Stowarzyszenie 
zwróciło się do Burmistrza, że świetlica jest za droga, by ją utrzymywać. Została 
podpisana umowa między MDK, Urzędem Miejskim, a Stowarzyszeniem.  
Bartłomiej Firkowski – radny – Przekalkulujmy kwestię ogrzewania. Może należałoby 
zrobić ogrzewanie egotermalne, jak w Ostoi.  
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Jarosław Wiktorowicz – Zastępca Burmistrza Opoczna – Nie zna Pan kosztów 
wybudowania i funkcjonowania pomp przy Kościele. To tylko zamiennik, wcale nie 
tańszy. Gmina ćwiczy inne tematy np. pelet. Mamy awarię pieca w Muzeum. Szukamy 
środków z zewnątrz.  
Grzegorz Wołąkiewicz – Zastępca Przewodniczącego – Proszę na następną komisję                          
o informację na temat pełnych kosztów utrzymania obiektu w Kraśnicy.  
Chciałem zapytać o pozycję „Pozostałe usługi” – Różanna 5.400 zł, Dzielna – 2.400 
zł.  
Monika Matusiewicz – Dyrektor MDK w Opocznie – To są naprawy bieżące, 
remonty. Na bieżąco jest poprawiana infrastruktura w świetlicach. 
Grzegorz Wołąkiewicz – Zastępca Przewodniczącego – Różanna – nie nasz obiekt                        
i taki wydatek? 
Monika Matusiewicz – Dyrektor MDK w Opocznie – Sprawdzę.  

 
Adn. 2.  

Zapytania i wolne wnioski.  
 

Marek Sijer – Przewodniczący – Na poprzedniej Komisji prosiłem o wyliczenie, jakie 
koszty poniosło Stowarzyszenie Opoczno Sport Teem, które zorganizowało bieg 
podczas Dni Opoczna - na co została wydana kwota 5 tys. zł przekazana przez 
Burmistrza. Proszę o odpowiedź na piśmie na następną Komisję.  
Bartłomiej Firkowski – radny – Przystanek przy ul. Kossaka obok pijalni piwa 
„Bachus” został niepotrzebnie zlikwidowany. Proszę o interwencję.  
Andrzej Kacprzak – radny – Wszystkie przejścia dla pieszych są zlokalizowane za 
blisko skrzyżowań i stwarzają zagrożenie.  
Proszę sprawdzić, czy obok salonu fryzjerskiego „Szumlański” jest zatoka. Tam 
kierowcy nie powinni parkować.   
Jarosław Wiktorowicz – Zastępca Burmistrza Opoczna – Cyrk bezprawnie wjechał na 
teren ZUS, za MDK. ZUS zgłosił na Policję bezprawne wejście na teren. Uszkodzili 
chodnik. Wydałem wszelkie dyspozycje, aby cyrk wyjechał z Opoczna.  
 
 
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji  zakończono posiedzenie.  
 
Godz. rozpoczęcia posiedzenia 12.00, godz. zakończenia posiedzenia 13.10 
 
 
 
 
 

                               Przewodniczący Komisji  
Protokołowała                                                        do Spraw Rodziny, Młodzieży  

      i Kultury Fizycznej    
 

Bogumiła Kędziora                                                              Marek Sijer  
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