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PROTOKÓŁ  NR 5/18 
z wyjazdowego posiedzenia 

Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa 
z dnia 16 maja 2018r. 

 
Posiedzeniu Komisji przewodniczyła Alicja Szczepaniak - Przewodnicząca 
Komisji. 
Lista obecności pracowników Urzędu stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 
Porządek posiedzenia: 

1. Stan placów zabaw oraz obiektów sportowych na terenach miejskich. 
2. Zapytania i wolne wnioski.  

Alicja Szczepaniak- Przewodnicząca Komisji- otworzyła posiedzenie komisji                     
i powitał wszystkich obecnych. 
Przewodnicząca zapytała, czy ktoś z Radnych wnosi o zmianę porządku 
posiedzenia (załącznik nr 2 do protokołu). Brak zgłoszeń. 
 
Przewodnicząca Komisji zaproponowała, aby Komisja udała się do Przedszkola 
Nr 4 oraz do Zespołu Szkół Samorządowych Nr1. Komisja wyraziła zgodę. 
 
Ad. pkt. 1. 
 Stan placów zabaw oraz obiektów sportowych na terenach miejskich.  
 
Jolanta Milczarek – Stanik – Inspektor w Wydz. Oświaty i Sportu – 
przedstawiła informację (załącznik nr 3 do protokołu). 
Alicja Szczepaniak – Przewodnicząca Komisji – Czy z „Orlika” przy                   
ul. Kossaka korzysta dużo dzieci? 
Jolanta Milczarek – Stanik – Inspektor w Wydz. Oświaty i Sportu – Bardzo 
dużo. Moim zdaniem jest ich więcej niż na „Orliku” przy ul. Skłodowskiej. Jest 
potrzeba tworzenia takich obiektów, ponieważ zainteresowanie jest duże. 
Elżbieta Dorocińska – radna – Czy jest możliwość pozyskania środków z 
zewnątrz na budowę „Orlików”? 
Jolanta Milczarek – Stanik – Inspektor w Wydz. Oświaty i Sportu – Trudno 
jest mi powiedzieć cokolwiek na ten temat, ponieważ nie zajmuję się tematem 
pozyskiwania środków. Śledzę jedynie stronę Ministerstwa Sportu jeśli chodzi o 
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klubu sportowe, ale na ten cel od jakiegoś czasu również nie pojawiają się żadne 
środki.  
Beata Wiktorowicz – radna – W zeszłym numerze gazety TOP był artykuł 
dotyczący przyznanych środków na dofinansowanie zadań w zakresie rozwoju 
infrastruktury sportowej i rekreacyjnej. Gmina Opoczno nie otrzymała 
dofinansowania. Dlaczego? 
Jolanta Milczarek – Stanik – Inspektor w Wydz. Oświaty i Sportu – Tym 
tematem zajmuje się Zespół ds. Funduszy Europejskich. 

 Komisja zwróciła się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytanie: 
Dlaczego Gmina Opoczno nie otrzymała dotacji z Sejmiku Województwa 
Łódzkiego na dofinansowanie zadań w zakresie rozwoju infrastruktury sportowej 
i rekreacyjnej? 

Beata Wiktorowicz – radna – Dzieci bardzo potrzebują takich obiektów. Na 
osiedlu Ustronie nie ma żadnego boiska i dzieci musza wynajmować sale np. w 
szkole, aby pograć w piłkę, co też nie jest łatwo dostępne.  

Jan Stępień – radny – Według mnie sale gimnastyczne, powinny być wyłączone 
ze szkół i dostępne dla całej społeczności. Powinna być osobna komórka, która 
zajmowałaby się wszystkimi obiektami sportowymi. Młodzież z Sitowej, aby 
pograć w piłkę organizowała salę w Petrykozach. Wynika z tego, że bardziej im 
się tam opłacało niż u nas w gminie.  
 Jolanta Milczarek – Stanik – Inspektor w Wydz. Oświaty i Sportu - Sport na 
terenie gminy bardzo się rozwinął. Mamy obecnie 52 stypendystów, którzy 
otrzymali stypendia sportowe. Sale sportowe nie są pozamykane bo tak ma być, 
one po prostu cały czas są użytkowane przez różne kluby sportowe, które gdzieś 
muszą trenować. Obiekty są oblegane, ponieważ mamy duży rozwój sportu.   
Jadwiga Figura – radna – Ubolewam, że nie nawiązaliśmy współpracy z Gminą 
Kleszczów. Wiem, że inne gminy po wystosowaniu pisma otrzymały wsparcie na 
różne inwestycje, w tym również na boiska sportowe. Być może jako Komisja 
Komunalna moglibyśmy zorganizować taki wyjazd, aby spotkać się z 
Przewodniczącym tamtejszej Rady Miejskiej. 
Elżbieta Dorocińska – radna – Widziałam piękne obiekty sportowe w Gminie 
Sławno, ale one mają dużo mniejsze obłożenie niż boiska w naszej gminie. Moim 
zdaniem powinniśmy zwracać uwagi lub wnioski do urzędów, które przyznają 
środki na dofinansowanie do różnych inwestycji, że gminy które mają więcej 
mieszkańców, powinny mieć możliwość składania większej liczby wniosków, 
ponieważ nie jest to sprawiedliwie dzielone.   
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Komisja zgłosiła wniosek w sprawie zorganizowania wyjazdu Komisji 
Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa do Gminy 
Kleszczów w celu nawiązania współpracy pod kątem obiektów sportowych. 

Głosowanie: za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0. 

Beata Wiktorowicz – radna – Moim zdaniem słuszne byłoby wystosowanie 
pisma do Urzędu Marszałkowskiego z prośbą, aby środki dzielone były 
proporcjonalnie do liczby mieszkańców zamieszkujących daną gminę. 
 Komisja zapoznała się również z materiałem przygotowanym przez Wydział 
Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Urzędu 
Miejskiego w Opocznie (załącznik nr 4 do protokołu). 
Ad. pkt. 2  
 Zapytania i wolne wnioski.  
Radna Jadwiga Figura: 

- Pyta na jakim etapie jest sprawa odlewni oraz remontu bazarku. 

- Uważa, iż konieczne jest wybudowanie placu zabaw na ul. Małachowskiego –                      
ul. Krasickiego (działka Urzędu Miasta). Prosi o jak najszybsze zrealizowanie 
tego wniosku. 

- W imieniu mieszkańców ul. Leśnej i ul. Torowej pyta, kiedy zgodnie z obietnicą 
Pana Burmistrza rozpocznie się inwestycja w postaci kanalizacji i remontu ulicy. 

 - Pyta na jakim etapie jest kanalizacja na ul. Piotrkowskiej od ul. Leśnej do ul. 
Krasickiego.  

 
Wobec braku głosów w dalszej dyskusji Przewodnicząca zamknęła 

posiedzenie. 
Godzina rozpoczęcia komisji 9.00, godzina zakończenia 9.50. 

 
 

Przewodnicząca Komisji 
Alicja Szczepaniak 

 
Protokołowała: 
Alicja Firmowska 


