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PROTOKÓŁ  NR 5/18 
z wyjazdowego posiedzenia 

Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej   
z dnia 15 maja 2018r. 

 
Posiedzeniu Komisji przewodniczył Robert Grzesiński - Przewodniczący 
Komisji. 
Lista obecności pracowników Urzędu stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 
Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 
 
Porządek posiedzenia: 
1. Stan boisk sportowych z terenu gminy Opoczno – wybrane obiekty sportowe 

– ocena.  
2. Stan stołówek szkolnych.  
3. Zapytania i wolne wnioski. 
 
Robert Grzesiński - Przewodniczący Komisji - otworzył posiedzenie komisji                     
i powitał wszystkich obecnych. 
Przewodniczący zapytał, czy ktoś z Radnych wnosi o zmianę porządku posiedzenia 
(załącznik nr 3 do protokołu). Brak zgłoszeń. 

Komisja głosami: za - 5, przeciw – 0, wstrz. – 0 przyjęła porządek 
posiedzenia. 

 
Materiał na temat boisk sportowych przygotowany przez Wydział Oświaty i 

Sportu stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

Materiał na temat stołówek szkolnych przygotowany przez Centrum Usług 

Wspólnych stanowi załącznik nr 4 do protokołu.  

Komisja przyjęła do wiadomości w/w informacje.  

 
Podczas wyjazdowego posiedzenia Komisja zobaczyła jak funkcjonuje stołówka                                

w Wygnanowie oraz obejrzała boiska sportowe w Ziębowie i Woli Załężnej. 

Uwagi, spostrzeżenia i wnioski Komisji:  

1. Komisja prosi, aby uczulić Dyrektorów placówek oświatowych do 

dbania o to, aby na boiskach szkolnych było bezpiecznie – aby 

przestrzegane były zasady bhp (aby urządzenia do ćwiczeń, siatki, 

bramki itd. były dobrze zamocowane). 
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2. Komisja wnioskuje, aby zabezpieczyć kwotę w budżecie Gminy                              

z przeznaczeniem na boisko sportowe i plac zabaw na Osiedlu Ustronie 

(na Osiedlu są działki z przeznaczeniem na taki cel, ale nie są używane, 

porastają drzewami, a mieszkańcy Osiedla muszą korzystać z innych 

boisk i placów zabaw, z których są wypraszani).  

3. Komisja stwierdza, że boisko sportowe w Woli Załężnej jest zadbane. 

Komisja nie wnosi żadnych uwag. 

4. Komisja stwierdza, że boisko sportowe w Bielowicach jest zaniedbane, 

teren na jego zagospodarowanie sportowe jest i jeśli znalazłyby się 

środki to należałoby podjąć działania w tym temacie.  

5. Komisja stwierdza, że boisko w Ziębowie wymaga odnowienia bieżni i 

uporządkowania skoczni w dal, co możliwe jest niewielkim nakładem 

finansowym oraz przewrócenia właściwego stanu boiska do piłki 

siatkowej, które zostało zdewastowane przez wjeżdżające samochody 

(wyrównanie nawierzchni i osadzenie słupków).  

6. Komisja stwierdza, że stołówka w Wygnanowie funkcjonuje bardzo 

dobrze. Stołówka obsługuje szkoły w Kraśnicy, Ziębowie, Modrzewiu 

i Bukowcu. W kuchni pracują 3 osoby na pełny etat. Uczniowie są 

zadowoleni z jakości posiłków. Obiady są dwudaniowe. Korzysta z nich 

około 100 uczniów. Potrzebna jest tylko obieraczka do ziemniaków.  

 

Godzina rozpoczęcia komisji 8.30, godzina zakończenia 11.30 
 
 
 

Przewodniczący Komisji 
 

Robert Grzesiński 
 

Protokołowała: 
B. Kędziora 
 


