
1 
 

Protokół Nr 8/17 

z wyjazdowego posiedzenia 

 Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej 

 w dniu 7 lipca 2017 r. 

 

Posiedzeniu Komisji przewodniczył Robert Grzesiński- Przewodniczący Komisji. 

Lista zaproszonych gości stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

Tematyka posiedzenia: 

1. Świetlice wiejskie – potrzeby i koszty funkcjonowania. 
2. Zapytania i wolne wnioski. 

Porządek posiedzenia komisji stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

Ad. pkt. 1  

Świetlice wiejskie – potrzeby i koszty funkcjonowania.  

Komisja zapoznała się z materiałem przygotowanym przez Miejski Dom Kultury 
w Opocznie (załącznik nr 3 do protokołu). 

Robert Grzesiński – Przewodniczący Komisji – Czy świetlica wiejska w Kraśnicy ma 
duże wpływy? Czy możemy te ceny urynkowić? Kwoty za wynajęcie sali są dość 
znaczne w okolicy. Jaki jest obieg pieniądza w stosunku do cen rynkowych? 

Andrzej Śliwka – p.o. Dyrektora MDK – Ceny w Kraśnicy, czy Kruszewcu gdzie 
warunki są bardzo dobre były niskie. W Kraśnicy dotychczas wynajęcie sali kosztowało 
1000 zł. Podnieśliśmy cenę. Były to trudne rozmowy, ale doszliśmy do porozumienia. 
Postanowiliśmy wyprostować kwestie, które budziły wątpliwość. Wcześniej rabaty 
obowiązywały dla członkiń kół gospodyń wiejskich oraz strażaków. Obecnie dotyczy 
to wszystkich mieszkańców wsi. 

Robert Grzesiński – Przewodniczący Komisji – Czy każda transakcja wiąże się z 
wystawieniem rachunku? 

Andrzej Śliwka – p.o. Dyrektora MDK – Instruktor w świetlicy przekazuje 
zainteresowanym formularz, który wypełniają. Następnie trafia on do MDK i tam 
wystawiana jest faktura. 

Komisja udała się do świetlic wiejskich w Klinach oraz Kraśnicy. 
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 Ad. pkt. 2 

Zapytania i wolne wnioski. 

Komisja zgłosiła następujące wnioski: 

a) aby wnioski zgłaszane na komisjach znajdowały swoje odzwierciedlenie w 
działaniach gminy oraz organów do których są kierowane, 

b) aby do świetlicy wiejskiej w Klinach: 

-  zakupić stół do ping ponga;  

- wykonać obicie ścian lamperią do wysokości krzeseł, które rysują ściany; 

- zakupić obudowy na lampy jarzeniowe, 

c) aby wprowadzić dodatek pieniężny dla Pań, które za własne środki prowadzą 
kroniki. 

Komisja zgłosiła wniosek, aby w świetlicy wiejskiej w Kraśnicy utworzyć 
Opoczyńskie Centrum Tradycji Ludowej (Głosowanie: za – 2, przeciw – 0, 
wstrz. – 4) oraz aby zrobić plac zabaw dla dzieci. 

Ponadto komisja wnioskuje o zabezpieczenie w budżecie na następny rok 
środków na zakup stołów do ping ponga dla każdej świetlicy wiejskiej oraz 
ponawia prośbę, aby w każdej świetlicy gdzie jest sprzęt komputerowy był dostęp 
do internetu. 

  

 

 

Przewodniczący Komisji do Spraw Rodziny, 

                              Młodzieży i Kultury Fizycznej 

                             Robert Grzesiński 

 

Protokołowała: 

Alicja Firmowska 

 


