PROTOKÓŁ Nr 7/15
Z wyjazdowego posiedzenia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty,
Kultury w dniu 13 lipca 2015r.
Posiedzeniu komisji przewodniczył Eugeniusz Łączek Przewodniczący Komisji
Oświaty.
Lista zaproszonych gości stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Lista obecności radnych znajduje się w teczce z protokołami posiedzeń komisji.
Przewodniczący komisji przedstawił proponowany porządek.
Komisja głosami: za – 7, przeciw – 0, wstrz. – 0, przyjęła przedstawiony
porządek posiedzenia.
Tematyka posiedzenia:
1. Działalność kulturalna na ternie gminy. Muzeum, Miejski Dom Kultury,
świetlice wiejskie i biblioteki.
2. Zapytania i wolne wnioski.
Ad. pkt. 1
Łączek Eugeniusz – Przew. Komisji – zaproponował przejazd radnych do świetlic
wiejskich.
Miękus Zdzisław – dyr. MDK w Opocznie – przedstawił informację MDK
dotyczącą działalności kulturalnej.
Informacja stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Do świetlicy w Sitowej nie ma potrzeby jechać, gdyż zostanie wyłączona
z użytkowania.
Łuczkowski Tomasz – dyr. Muzeum w Opocznie – przedstawił informację na
temat działalności Muzeum.
Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Śliwka Andrzej – dyr. Biblioteki w Opocznie – przedstawił informację na temat
działalności Biblioteki.
Informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Radni pojechali na rekonesans świetlic wiejskich i filii bibliotek na terenie Gminy
Opoczno.
Komisja przyjęła wniosek, aby filię Biblioteki w Mroczkowie Gość. przenieść
do szkoły. / za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0/.
W Mroczkowie Gość. należy przeprowadzić remont budynku Świetlicy
Wiejskiej.
W Ogonowicach filia Biblioteki i Świetlica Wiejska bardzo dobrze funkcjonują.
Miękus Zdzisław – dyr. MDK w Opocznie – zastanawiam się, czy Świetlic
Wiejskich nie przekazać w administrowanie dla Zakładu Gospodarki
Mieszkaniowej, który ma fachowców i pełne zaplecze do przeprowadzenia
remontów. Brakuje nam dokumentacji technicznej Świetlic. Miejski Dom
Kultury nie ma pieniędzy na utrzymanie Świetlic Wiejskich.
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Śliwka Andrzej – dyr. Biblioteki w Opocznie – pracownicy ZGM mogą również
wykonywać usługi w filiach bibliotecznych.
Wojciechowski Mieczysław – radny – czy płatności za opał do świetlicy w
Kruszewcu były w jednej czy dwóch transzach?
Miękus Zdzisław – dyr. MDK w Opocznie – za opał płacone było w dwóch
transzach – ogółem 13 tyś zł.
Ad. pkt. 2

Zapytania i wolne wnioski.

Wobec braku pytań Przewodniczący komisji podziękował i zakończył
posiedzenie komisji.
Czas trwania posiedzenia komisji 9.00 – 11.40
Protokołowała

Przewodniczący Komisji

Marta Gonsiewska

Eugeniusz Łączek
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