PROTOKÓŁ Nr 7/15
z wyjazdowego posiedzenia Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury
Fizycznej z dnia 16 lipca 2015r.
Posiedzeniu komisji przewodniczył Tomasz Rurarz – Przewodniczący Komisji.
Lista obecności pracowników stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Lista obecności radnych znajduje się w teczce z protokołami posiedzeń komisji.
Przewodniczący Komisji przedstawił proponowany porządek posiedzenia, który
komisja przyjęła / za – 6 /.
Tematyka posiedzenia:
1. Świetlice wiejskie – potrzeby i koszty funkcjonowania.
2. Zapytania i wolne wnioski.
Ad. pkt. 1
Turek Wiesław – radny – jest problem ze świetlicami wiejskimi, są duże koszty
ich utrzymania. Świetlice wiejskie są niedofinansowane i należy je wzmocnić
finansowo. Każda świetlica powinna przedstawić program działania i dopiero
można zrobić plan finansowy dla świetlic.
Miękus Zdzisław – dyr. MDK w Opocznie – przedstawił informację dotyczącą
funkcjonowania świetlic wiejskich.
Informacja stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Miejski Dom Kultury w Opocznie jest administratorem 18 świetlic wiejskich. W
każdej świetlicy zatrudniony jest instruktor, który realizuje program edukacyjno
– kulturalny. Każda świetlica jest czynna zgodnie z ustalonym
harmonogramem. Świetlice są czynne również w ferie i w wakacje.
Obecnie priorytetem jest Miejski Dom Kultury i przygotowujemy plan
kulturalny wspólnie z dyrekcjami szkół i przedszkoli.
Kino w MDK – obecnie robimy audyt sali widowiskowej. Planowany jest
przyjazd Pana Marcina Kasińskiego z ekipą z Warszawy, zadeklarowali pomoc
w zakresie przygotowania wniosków na współfinansowanie inwestycji m.in.
przez Polski Instytut Sztuki Filmowej i wykonanie potrzebnych ekspertyz. Goście
zapoznają się z dokumentacją techniczną sali widowiskowej MDK określając
wstępny zakres prac niezbędnych do utworzenia wielofunkcyjnej sali
widowiskowej, która spełnia wymagania sali kinowej jak również sali teatralno
– widowiskowej. Weryfikacji zostaną poddane dokumentacje instalacji
elektrycznej, oświetleniowej, wentylacyjnej, nagłośnieniowej i urządzenia
techniczne obsługi sceny. Po przeprowadzonej analizie zostanie przygotowany
wstępny zakres prac.
Świetlicami wiejskimi to obecnie administrujemy, a mało jest działalności
kulturalnej. Świetlice wiejskie w administrowanie można przekazać dla ZGM bo
mają odpowiednich fachowców do wykonywania remontów.
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Turek Wiesław – radny – w pierwszej kolejności musimy zdefiniować potrzeby
świetlic, bo może w niektórych miejscowościach świetlica jest niepotrzebna, czy
dzieci i młodzież korzystają z przedstawionej oferty kulturalnej.
Miękus Zdzisław – dyr. MDK – instruktorzy z MDK mogą jechać do danej
świetlicy i prowadzić zajęcia.
Starus Ryszard – radny – na jednej z komisji wyjazdowej byliśmy na boiskach
sportowych i wiemy co tam się dzieje. Teraz musimy pojechać do świetlic
wiejskich i sprawdzić jak funkcjonują i dopiero planować ich dalszą działalność.
Turek Wiesław – radny – musimy sprawdzić czy jest zapotrzebowanie na
organizację świetlic wiejskich.
Pacan Andrzej – radny - w wielu wypadkach dzieci i młodzież jest
zainteresowana zajęciami w świetlicach wiejskich. Do świetlicy w Bielowicach
przyjeżdża instruktor – plastyk z MDK i jest zainteresowanie dzieci takimi
zajęciami.
Miękus Zdzisław – dyr. MDK – potrzebne są osoby działające na rzecz dzieci
i młodzieży i współpracują z MDK. Wszystko zależy od kadry instruktorów, aby
zainteresowali młodzież zajęciami.
Ad. pkt. 2 Zapytania i wolne wnioski.
1.
2.
3.
4.
5.

Po części wyjazdowej komisja zgłosiła wnioski do Burmistrza.
W Mroczkowie Dużym w świetlicy wiejskiej należy wykonać centralne
ogrzewanie.
W Wygnanowie - czy jest możliwość przeniesienia świetlicy wiejskiej
do budynku Ochotniczej Straży Pożarnej.
W Bielowicach – połączyć pomieszczenia użytkowane przez
Stowarzyszenie Twórców i Przyjaciół Kultury Ludowej w Bielowicach
wspólnie ze świetlicą wiejską.
Stużno Wieś – należy sprawdzić instalację pionową fundamentów
i pokrycie dachowe w budynku świetlicy wiejskiej.
Rozważyć możliwość administrowania budynków świetlic wiejskich przez
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Opocznie.

Wobec braku pytań Przewodniczący komisji podziękował i zakończył
posiedzenie Komisji ds. Rodziny.
Czas trwania komisji 10.00 - 13.30

Protokołowała

Przewodniczący Komisji

Marta Gonsiewska

Tomasz
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