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PROTOKÓŁ NR 8/17 

z  wyjazdowego posiedzenia 

Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury 

w dniu 4 lipca 2017r. 

Posiedzeniu Komisji przewodniczył Eugeniusz Łączek- Przewodniczący 
Komisji. 

Lista obecności pracowników Urzędu stanowi załącznik nr 1  do protokołu. 

Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

Tematyka posiedzenia: 

1. Działalność kulturalna na terenie gminy. Muzeum, Miejski Dom Kultury, 
Biblioteka. Koszty utrzymania świetlic wiejskich. 

2. Zapytania i wolne wnioski. 

Przewodniczący zapytał, czy ktoś z radnych wnosi o zmianę porządku 
posiedzenia /załącznik nr 3 do protokołu/. Brak zgłoszeń. 

Ad. pkt. 1. 

Działalność kulturalna na terenie gminy. Muzeum, Miejski Dom 
Kultury, Biblioteka. Koszty utrzymania świetlic wiejskich. 

Komisja zapoznała się z materiałami przygotowanymi przez Miejski Dom 
Kultury (załącznik nr 4 do protokołu), Miejską Bibliotekę Publiczną (załącznik 
nr 5 do protokołu) oraz Muzeum Regionalne w Opocznie (załącznik nr 6 do 
protokołu). 

Eugeniusz Łączek – Przewodniczący Komisji – Cieszę się, że muzeum działa 
nie tylko w Opocznie, ale również w całym województwie oraz kraju. Bardzo 
cieszy mnie również, że w swoją pracę angażuje Pan młodzież.  

Anna Wolowska – radna – Chciałabym, aby przedstawił Pan wyniki wykopalisk 
jakie prowadzone były przy muzeum. 

Adam Grabowski – Dyrektor Muzeum Regionalnego – W trakcie prowadzonych 
badań archeologicznych znaleźliśmy mapę z 1790 roku. Mapa pokazuje nam jak 
miasto wyglądało w tamtych czasach. Wiemy, że były wtedy całe mury 
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miejskie. Zostaliśmy zobowiązani do przeprowadzenia badań ze względu na 
inwestycje jaką planujemy, a mianowicie otworzenia dziedzińca oraz 
utworzenia parkingu. Chcielibyśmy odkopać mury miejskie. Podczas badań 
okazało się, że zamek stoi na tym samym miejscu, gdzie stał przed wiekami. 
Znaleźliśmy dużo fragmentów ceramiki z XIV wieku. W tym roku kopaliśmy w 
kierunku wschodnim i południowym. To były pierwsze badania archeologiczne. 
W przyszłym roku chcielibyśmy prowadzić badania w parku obok muzeum. Jest 
to teren ciekawy i mamy nadzieję, że dowiemy się czegoś więcej na temat 
historii zamku oraz miasta. 

Przewodniczący Komisji podziękował Dyrektorowi Muzeum za 
wielowektorowość działania tej placówki i stwierdził, że  działalność naszego 
muzeum jest widoczna nie tylko na Ziemi Opoczyńskiej. 

Komisja udała się do Miejskiej Biblioteki Publicznej. 

Komisja spotkała się w MBP z Dyrektorem. Obejrzała dokładnie budynek          
i poszczególne sale. Dyrektor w rozmowie z Komisją wskazał na konieczność 
określonych prac zmierzających do poprawy stanu budynku m.in. „na dziś” 
stwierdził Dyrektor, potrzebne jest odwodnienie budynku oraz naprawa 
kominów. Potrzebny jest także remont dachu tego budynku. Dyrektor 
przedstawił kulturalne formy działania jakie podejmuje biblioteka, a jest ich 
wiele np. „Noc Biblioteki”, czym się szczególnie Dyrektor pochwalił.  

Komisja przyjęła z zadowoleniem przedstawione przez Dyrektora różne formy 
działalności biblioteki. 

 

Ad. pkt. 2 

Zapytania i wolne wnioski. 

 Wobec braku głosów w dalszej dyskusji Przewodniczący zamknął posiedzenie. 
 
Godzina rozpoczęcia komisji 9.00, godzina zakończenia 9.30. 
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Przewodniczący Komisji  Zdrowia,  

Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury 

                                                   Eugeniusz Łączek 

Protokołowała: 

Alicja Firmowska 

 


