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PROTOKÓŁ  NR 7/18 
z posiedzenia 

Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej 
z dnia 9 lipca 2018r. 

 
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. 

Robert Grzesiński- Przewodniczący Komisji- otworzył posiedzenie Komisji                     
i powitał wszystkich obecnych. 
Przewodniczący zapytał, czy ktoś z Radnych wnosi o zmianę porządku posiedzenia 
/załącznik nr 2 do protokołu/. Brak zgłoszeń. 
Ad. pkt.1  
 Świetlice wiejskie – potrzeby i koszty funkcjonowania. 
Andrzej Śliwka -  p.o. Dyrektora MDK w Opocznie – przedstawił informację 
(załącznik nr 3 do protokołu). 
Robert Grzesiński – Przewodniczący Komisji – Proponuję abyśmy udali się do 
świetlicy wiejskiej w Kraśnicy, czy są jakieś inne propozycje? 
Andrzej Pacan – radny – Proponuje, abyśmy zobaczyli Stanice Harcerską w 
Miedznej, a przy okazji również świetlicę wiejską w Sitowej. 
Andrzej Kacprzak – radny – Sądzę, że w Kraśnicy od zeszłego roku niewiele się 
zmieniło. Decyzyjność odnośnie tego miejsca leży w gminie. 
Andrzej Śliwka -  p.o. Dyrektora MDK w Opocznie – Jeśli chodzi o kwestie 
wykonawcze to ja się tym zajmuję. Natomiast pozyskiwanie środków to zadanie 
gminy. Kiedy rozmawialiśmy w zeszłym roku utworzenie Domu Ludowego w 
Kraśnicy zależało od  tego, czy uda się pozyskać środki. Niestety nie udało się. 
Obecnie odbywają się tam różnego rodzaju warsztaty, np. nordic walking, na 
które udało nam się pozyskać środki zewnętrzne.  
Andrzej Kacprzak – radny – Najważniejsze jest jak ograniczyć koszty. Pan 
Dyrektor wspominał o redukcji etatu. 
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Robert Grzesiński – Przewodniczący Komisji – Główny koszt to opał. 
Wiesław Turek - radny – Optimum wykorzystania tej świetlicy jest to, o czym 
rozmawialiśmy w zeszłym roku, aby przenieść tam część wystawy z Muzeum, 
zorganizować chatę opoczyńska z prawdziwego zdarzenia. Moglibyśmy 
prowadzić tam warsztaty dla młodzieży z naszych szkół. Potencjał jest duży, ale 
wymaga on zaangażowania. 
Andrzej Kacprzak – radny – Czy jest możliwość organizacji tam wesel? Czy 
Panie tam pracujące są w stanie przygotować na miejscu wszystkie posiłki? 
Andrzej Śliwka -  p.o. Dyrektora MDK w Opocznie – Żadna z Pań nie ma 
zarejestrowanej działalności gospodarczej, dlatego byłby problem. 
Andrzej Kacprzak – radny – Ponadto jest to sala niedoposażona, nie ma tam 
klimatyzacji, a przede wszystkim zaplecza gastronomicznego. 
Grzegorz Wołąkiewicz – radny – Ile kosztuje nas utrzymanie w skali roku Stanicy 
Harcerskiej w Miedznej? 
Andrzej Śliwka -  p.o. Dyrektora MDK w Opocznie – Ok. 40-50 tys. zł rocznie. 
Są to koszty związane z wykonywaniem przeglądów przeciwpożarowych, 
drobnych napraw. Jeden z pawilonów został wyłączony z użytku. Pojawiła się 
okazja pozyskania środków zewnętrznych na zasadzie trójporozumienia 
spółdzielnia socjalna – ZHP – gmina. Najbardziej skomplikowane w tym 
momencie są sprawy własnościowe. Na dzień dzisiejszy jest to nasza „kula u 
nogi”. 
Andrzej Kacprzak – radny – Kiedyś była taka inicjatywa, aby nadleśnictwo 
przekazało ten teren gminie. Nie spotkało się to z entuzjazmem. Lata temu zostały 
zaniedbane sprawy własnościowe. Problemem również na tym terenie są  wysokie 
sosny, które stanowią zagrożenie dla przebywających tam osób. 
Wiesław Turek – radny – Tego typu obiekty już nie istnieją. Moim zdaniem 
jedyną możliwością jest oddanie tego obiektu Lasom Państwowym, aby mogli 
stworzyć tam miejsce do wypoczynku. 
Grzegorz Wołąkiewicz – radny – Jakie mamy obowiązki w stosunku do tego 
miejsca? Parę lat temu gmina zainwestowała tam ok. 200 tys. zł w wybudowanie  
wodociągu. Kto ma to utrzymywać? Teren nie jest nasz. Stanica nie znajduje się 
na terenie gminy Opoczno, a obowiązki spadają na nas. Jeśli chodzi o świetlice 
wiejskie to jestem za tym, abyśmy przekazali je społecznościom lokalnym lub 
stowarzyszeniom. 
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Andrzej Pacan – radny – Uważam, że społeczeństwo lokalne nie będzie stać na 
to, aby utrzymać świetlice. Jedyna możliwości to środki zewnętrzne, które może 
pozyskać urząd. 
Grzegorz Wołąkiewicz – radny – Nie chodzi mi o to, aby świetlice same się 
utrzymywały. Przekażmy również środki na ich utrzymanie tak, aby społeczność 
lokalna nimi zarządzała. To mieszkańcy wiedzą najlepiej, na co przeznaczyć w 
danej chwili fundusz tak, aby świetlica dobrze funkcjonowała.  
Wiesław Turek – radny – Wystarczy kilka dni, aby zarejestrować stowarzyszenie 
w Starostwie Powiatowym. Problem w tym, że nie ma zainteresowanych. 
Andrzej Śliwka -  p.o. Dyrektora MDK w Opocznie – Świetlice są w różnym 
stanie i do każdej należałoby podejść indywidualnie. 
Ryszard Starus – radny – Dlaczego w świetlicy w Klinach może być tak dobrze, 
czysto, schludnie. Wydaje mi się, że wszystko zależy od tego jak dana świetlica 
jest zarządzana. 
Andrzej Kacprzak – radny – Byliśmy w części zachodniej gminy i odwiedziliśmy 
świetlice. Byliśmy bardzo mile zaskoczeni świetlicą wiejską w Klinach, która 
pracowała na pełnych obrotach w przeciwieństwie do innych, które były 
zamknięte w godzinach urzędowania.  
Andrzej Pacan – radny -  Nie zgodzę się z tym, że społeczeństwo będzie dobrze 
zarządzało świetlicami. Nikt nie będzie chciał pracować charytatywnie. Świetlice 
funkcjonują teraz w miarę dobrze. 
Grzegorz Wołąkiewicz – radny – Nikt nie chce, aby ktoś pracował dla świetlicy 
za darmo. Chcemy, aby świetlice były przekazane wraz ze środkami i aby to 
społeczeństwo danej miejscowości decydowało komu płaci, za jaką pracę i jakie 
inwestycje wykonuje w świetlicy.  
Komisja udała się do Stanicy Harcerskiej w Miedznej Murowanej oraz do 
świetlicy wiejskiej w Sitowej.   
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

Ad. pkt. 2  
 Zapytania i wolne wnioski. 
Godzina rozpoczęcia komisji 8.00, godzina zakończenia 10.30. 

 
 
Przewodniczący Komisji 

Robert Grzesiński 
 

Protokołowała: 
Alicja Firmowska 


