
                                 PROTOKÓŁ  Nr 2/14 

z posiedzenia Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej   
z dnia 24 lutego 2014r. 
Posiedzeniu komisji przewodniczył Marek Sijer  –  Przewodniczący  Komisji.                                                                                                                                         
Lista obecności pracowników Urzędu Miejskiego stanowi załącznik                            
nr 1 do protokołu.    
Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.                                                                                                                                                 
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. Dożywianie dzieci i młodzieży. 
2. Zapytania i wolne wnioski. 

 
Ad. pkt. 1. 
Ziółkowski Bernard  -  p.o. kier. OPS w Opocznie – przedstawił informację na 
temat dożywiania dzieci i młodzieży. 
Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
Dożywianie dzieci jest to program rządowy  „ Pomoc państwa w zakresie 
dożywiania”. Celem programu jest wsparcie gmin w zakresie dożywiania dzieci. 
O pomoc w formie dożywiania mogą się ubiegać rodziny, których dochód z 
miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku nie przekraczał 150% kryterium 
dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej. 
Obecnie z formy dożywiania korzysta 547 uczniów -  w tym 9 uczniów z gminy 
Drzewica w ZS Prywatnych w Opocznie, Samorządowym  Liceum 
Ogólnokształcącym w Opocznie, SP w Bielowicach i Gimnazjum w 
Wygnanowie zgodnie z zawartym porozumieniem z Gmina Drzewica. 
Kozłowski Adam – nacz. Wydz. Oświaty – przedstawił informację na temat 
dożywiania dzieci i młodzieży. 
Informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
Zasady dożywiania nie uległy zmianie. W celu realizacji programu 
wieloletniego „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” Wojewoda Łódzki 
przekazuje Gminie Opoczno dotację celową. Dotacja celowa jest przyznawana 
na wniosek gminy i została określona w porozumieniu pomiędzy Wojewodą            
a Gminą Opoczno. 
Wojciechowski Mieczysław – radny – czy SP z Kruszewca, Dzielnej i Woli 
Załężnej też korzystają  z dożywiania? 
Kozłowski Adam – nacz. Wydz. Oświaty – przez nasze stołówki są obsługiwane 
SP w Dzielnej i Woli Załężnej, a w SP w Kruszewcu podjęli decyzję, że sami 
zorganizują dożywianie dla dzieci.   
Ziółkowski Bernard  -  p.o. kier. OPS w Opocznie – poinformował, że 
opublikowana jest już uchwała Rady Miejskiej w sprawie programu osłonowego 
w zakresie dożywiania „ Pomoc Gminy w zakresie dożywiania na lata 2014 – 
2020. Dyrektorzy otrzymają stosowne informacje w tym temacie. 
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Ad. pkt.2     Zapytania i wolne wnioski. 
 
Wojciechowski Mieczysław – radny –  na sesji prosiłem o informację ile klubów 
sportowych funkcjonuje na terenie Gminy Opoczno i ilu jest zawodników. 
Dzisiaj taką informację otrzymałem. 
Informacja stanowi załącznik  nr 5 do protokołu. 
W Sitowej jest klub sportowy, w którym grają zawodnicy z Białaczowa                         
i Mniszkowa. Nie podoba mi się aby przekazywać pieniądze na sport z innych 
gmin. W naszej gminie preferowana jest piłka nożna, a nie ma pieniędzy na inne 
dyscypliny sportowe. Gmina Opoczno nie ma jednej wiodącej dyscypliny 
sportowej, która by promowała Opoczno. Potrzebna jest debata, aby się 
zastanowić  nad promowaniem sportu indywidualnego. 
Kacprzak Andrzej – radny – w naszej gminie to jest rekreacja a nie sport – 
chodzi o piłkę nożną. Środki finansowe należy wydawać na sport dla dzieci                  
i młodzieży, a nie dla dorosłych, którzy nie mają wyników i generują koszty. 
Większość środków finansowych jest przeznaczona na usługi sędziowskie. 
Firkowski Bartłomiej – radny  - zawodnicy z gminy Opoczno uzyskują dobre 
wyniki  w szachach i taką dyscyplinę należy wesprzeć. Gmina Sławno promuje 
kolarstwo, a u nas można promować szachy i pływanie. 
Kożuchowski Kazimierz – Sekretarz – podzielam pogląd, że pieniądze należy 
przekazywać na szkolenie młodzieży. Powstają Stowarzyszenia, które ciągle 
proszą o środki finansowe. 
Kacprzak Andrzej – radny – powstają Stowarzyszenia, które żądają pieniędzy 
od gminy. Potrzebni są animatorzy sportowi. 
Wołąkiewicz Grzegorz  – radny -  wydatki na sport powinny być dla dzieci                  
i młodzieży, a nie dla dorosłych.  
Kacprzak Andrzej – radny – mamy Klub TIKO, który nie działa już w MDK, 
maja własną siedzibę i nie przychodzą do gminy po pieniądze. Jeśli rodzic chce, 
aby dzieci tam chodziły to płaci z własnej kieszeni i nie przychodzi do gminy  
po pieniądze.  
Firkowski Bartłomiej – radny  - wnioskuje, aby Gmina Opoczno wypracowała 
kierunek wsparcia finansowego wiodącej dyscypliny sportu. Należy wesprzeć 
pływanie i szachy. Powinniśmy się przyjrzeć klubom sportowym, w których jest 
patologia. 
Wojciechowski Mieczysław – radny – prosi o boisko w Kruszewcu.                            
W Januszewicach  i Sitowej buduje się boiska za ponad 1 mln zł, a my chcemy 
mniej środków finansowych na boisko.  Prosi o wał, aby wyrównać 
powierzchnię boiska. Wszystkie kluby na terenie gminy mają boiska sportowe,   
a tylko w Kruszewcu nie ma boiska.  
Macierzyński Janusz – z –ca Burmistrza – było spotkanie klubów sportowych            
z terenu gminy, gdzie byli działacze  sportowi i tam należało zadawać te pytania 
– mówi do radnego Wojciechowskiego. 
Firkowski Bartłomiej – radny  - na Kusokach jeden z sołtysów zaatakował mnie, 
że Burmistrz  obiecał sołtysom, że będą mieć połowę diety radnego. 
Powiedziałem, że w mieście nie ma sołtysów, a tu ciągle są tylko żądania.  
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Gross Krzysztof – radny -  należy się zastanowić nad wykorzystaniem boisk 
sportowych. Może będzie taniej jak dzieci dowiezie się na boiska już istniejące. 
Wołąkiewicz Grzegorz  – radny -  należy się zastanowić jak są wykorzystane 
boiska sportowe. Przy wykonaniu budżetu można zapytać ile środków 
finansowych jest przeznaczone na usługi sędziowskie. Czy sołtysi będą mieć 
podwyższone diety? 
Kożuchowski Kazimierz – Sekretarz – w styczniu wpłynął wniosek sołtysów              
o podwyżkę diet. Nie jest potrzebny konflikt między wsią a miastem. Sołtysi                    
są to ludzie rozsądni.  
Macierzyński Janusz – z –ca Burmistrza – u nas sołtysi mają również wyższą 
prowizję od zbieranych podatków. 
Firkowski Bartłomiej – radny – konflikt, który następuje to niedoinformowanie 
społeczeństwa. Na podsumowaniu roku gospodarczego Burmistrz  powiedział, 
że jest 4 mln zł nadwyżki budżetowej, a nie mówił o zaciągniętym długu. To jest 
podsycanie konfliktu. 
Macierzyński Janusz – z –ca Burmistrza – wszyscy wiemy jaka jest sytuacja 
finansowa gminy. Na koniec roku Burmistrz wiedział, że jest nadwyżka 
budżetowa i na podsumowaniu roku można było taką informacje podać do 
publicznej wiadomości. 
W ubiegłym tygodniu przyszła informacja z RIO, że nie będą wnioskować                  
o budowę programu naprawczego dla gminy. 
Kacprzak Andrzej – radny -  strona internetowa miasta jest pusta, należy ją 
uzupełniać tematami merytorycznymi. Powinni być wiadomości źródłowe. 
Firkowski Bartłomiej – radny – informacja powinna być dwustronna. Jest 
podane, że mamy nadwyżkę budżetową, ale nie podane ile jest zadłużenia.           
Taka informacja powinna być na stronie internetowej. 
Kożuchowski Kazimierz – Sekretarz – radni też powinni przekazywać rzetelnie 
informacje. Uważam, że na temat obligacji też informacje powinny być podane 
do wiadomości mieszkańców. 
Gross Krzysztof – radny – jeśli chodzi o obligacje to jeden kredyt zastępujemy 
innym kredytem tylko na korzystniejszych warunkach. 
Wojciechowski Mieczysław – radny  - prosi o informację  czy kluby sportowe            
z  Gminy Opoczno płacą kary do OZPN w Piotrkowie Tryb. za żółte i czerwone 
kartki. 
Ilu zawodników spoza naszej gminy  gra w klubach piłkarskich klasy A i B. 
Prosi o wyrównanie  - wałowanie boiska w Kruszewcu i zrobienie linii na 
boisku. 
 
Wnioskuje, aby w maju lub czerwcu 2014r. odbył się mecz piłkarski - radni                   
i pracownicy UM kontra LKS Iskra Kruszewiec na nowo oddanym do użytku 
boisku piłkarskim w Kruszewcu. 
 
Informuję, że ze strony MPK jest nagonka na moją osobę. 
Macierzyński Janusz – z-ca Burmistrza – radny Wojciechowski chce złożyć 
skargę na MPK to są przewidziane procedury do jej rozpatrzenia. 
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Wojciechowski Mieczysław – radny  - ja nie będę składał skarg na MPK. Sami 
podwyższyli cenę biletów do Kruszewca z 3.20zł na 3.60 zł, a ceny biletów 
ustala Rada Miejska. 
 
 Wobec braku  pytań Przewodniczący obrad podziękował i zakończył 
posiedzenie komisji. 

Czas trwania komisji 9.00 – 11.00. 

Protokołowała                                                                Przewodniczący Komisji 

M.Gonsiewska                                                                         Marek Sijer                                                                         
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