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Protokół Nr 6/2017 

z wyjazdowego posiedzenia 

 Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej 

 w dniu 12 maja 2017 r. 

 

Posiedzeniu Komisji przewodniczył Robert Grzesiński- Przewodniczący Komisji. 

Tematyka posiedzenia: 

1. Stan boisk sportowych z terenu Gminy Opoczno – wybrane obiekty sportowe – 
ocena. 

2. Zapytania i wolne wnioski. 

Porządek posiedzenia Komisji stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

Ad. pkt. 1  

Stan boisk sportowych z terenu Gminy Opoczno – wybrane obiekty 
sportowe – ocena. 

Komisja zapoznała się z materiałem przygotowanym przez Wydział Promocji, 
Kultury, Sportu i Funduszy Europejskich /załącznik nr 2 do protokołu/. 

Przewodniczący Komisji zaproponował, aby radni udali się na boiska w Woli 
Załężnej, Januszewicach, Bielowicach oraz na „orliki” przy ZSS Nr 1 oraz na ul. 
Kossaka. Komisja wyraziła aprobatę. 

Dodatkowo radni zapoznali się z materiałem, który stanowi załącznik nr 3 do 
protokołu. 

Ad. pkt. 2 

Zapytania i wolne wnioski. 

Komisja stwierdziła fatalny stan boiska w Modrzewiu, które jest zaśmiecone i 
zniszczone przez dziki, oraz dobry stan „orlików”, które niedawno zostały oddane do 
użytku. 

Komisja zgłosiła następujące wnioski: 

a) aby na boiska w Januszewicach, Woli Załężnej oraz Bielowicach zakupić 
kolczatki potrzebne do właściwego utrzymania gruntu boiska, 
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b) sprawdzić czy autobusy przywożące zawodników na zawody w soboty                
i niedziele mają prawo parkować na terenie boiska przy szkole w 
Januszewicach? Czy można ustawić znak zakazu?  

c) ustalić, kto jest właścicielem terenu przy boisku szkolnym w 
Januszewicach (sad po lewej stronie). Czy jest możliwość usytuowania 
tam parkingu? 

d) aby powstało ujęcie wody dające możliwość zraszania boiska w okresie 
letnim przy szkole w Januszewicach, 

e) aby zakupić węże do urządzeń zraszających przy boisku w Bielowicach, 
f) sprawdzić kto jest właścicielem działki przy starym boisku w 

Januszewicach i wyegzekwować od niego uprzątnięcie terenu (rów 
melioracyjny przy ujęciu wody). 

Komisja wprowadziła do porządku obrad komisji w miesiącu czerwcu dwa 

dodatkowe tematy: 

1. Funkcjonowanie klubów piłkarskich: stan obecny oraz plany na 

przyszłość. 

2. Zespół Szkół Samorządowych Nr 2 – stan sali gimnastycznej. 
 

Wobec braku głosów w dalszej dyskusji Przewodniczący zamknął posiedzenie. 

Godzina rozpoczęcia komisji 9.00, godzina zakończenia 12.00. 

 

 

 

Przewodniczący Komisji do Spraw Rodziny, 

                              Młodzieży i Kultury Fizycznej 

                             Robert Grzesiński 

 

Protokołowała: 

Alicja Firmowska 

 


