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PROTOKÓŁ NR 6/19 
z wyjazdowego posiedzenia 

Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej 
Rady Miejskiej w Opocznie 

z dnia 23 maja 2019r.  
 

Posiedzeniu Komisji przewodniczył Marek Sijer - Przewodniczący Komisji. 
Lista obecności pracowników Urzędu stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 
 Przewodniczący komisji poinformował, że Komisje Rady Miejskiej                  
w Opocznie są transmitowane na żywo w Internecie. Transmisja obrad odbywa 
się za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk i jest udostępniana                           
w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Gminy Opoczno. 
 
Porządek posiedzenia: 
1. Stan boisk sportowych z terenu gminy Opoczno – wybrane obiekty sportowe – 
ocena. 
2. Zapytania i wolne wnioski. 
 
Marek Sijer - 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. 

Komisja głosami: za - 6, przeciw – 0, wstrz. – 0 przyjęła porządek 
posiedzenia. 

 
Ad. pkt. 1  
 Stan boisk sportowych z terenu gminy Opoczno – wybrane obiekty 
sportowe – ocena. 
 Komisja zapoznała się z materiałem przygotowanym przez Wydział Spraw 
Społecznych, Ochrony Ludności i Sportu Urzędu Miejskiego (załącznik nr 3 do 
protokołu). 
 
Marek Sijer – Przewodniczący Komisji – zaproponował, aby Komisja udała się 
na boiska „Orlik” przy ul. Kossaka oraz przy Zespole Szkół Samorządowych Nr 
1, do siłowni miejskiej przy ul. Armii Krajowej, gdzie zgłoszone zostały Komisji 
wady techniczne budynku. 
Zapytał, czy ktoś z radnych ma inne propozycję? 
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Jan Zięba – radny – zaproponował, aby Komisja udała się na boisko w 
Bielowicach, które użytkowane jest przez drużynę sportową „LUKS Mroczków 
– Dzielna”, gdyż administratorzy boiska zgłaszają potrzebę remontu obiektu. 
Zbigniew Sobczyk – radny – zapytał, czy prośba o odwiedzenie siłowni miejskiej 
to wniosek Pana, który tam pracuje? Poinformował, że siłownia jest po remoncie 
i obowiązuje gwarancja. Należy skontaktować się z wykonawcą i wykorzystać 
okres gwarancji. 
Marek Sijer – Przewodniczący Komisji – poinformował, że taką informację 
telefoniczną otrzymał od trenera siłowni, który skarżył się że ćwiczenia na tej 
siłowni powodują zagrożenie życia i zdrowia dla młodzieży tam ćwiczącej. 
Chciałby, aby Komisja zobaczyła na miejscu ten obiekt. 
Zbigniew Sobczyk – radny – odniósł się do boiska w Bielowicach. Stwierdził, że 
jest w złym stanie i uważa, że przed ewentualnym remontem należy zastanowić 
się nad jego zabezpieczeniem, aby ponownie nie doszło do sytuacji, że zostanie 
zniszczone. 
Jerzy Pręcikowski – radny – stwierdził, iż wizja lokalna jest dobrym 
rozwiązaniem, gdyż nie wszyscy radni znają obiekty o których mowa. Będzie 
możliwość określenia jakie są mankamenty i wyciagnięcia wniosków, które 
zostaną zawarte w protokole. 
  Komisja przyjęła informację do wiadomości. 
 
Ad. pkt. 2  
 Zapytania i wolne wnioski. 
 
Mieczysław Wojciechowski – radny – poinformował, że w związku z wyborami 
mającymi odbyć się w dniu 26 maja pojawił się problem w lokalu wyborczym 
znajdującym się w Szkole Podstawowej w Kruszewcu Kolonii. Poinformował, że 
pomieszczenie, które przeznaczone jest na lokal wyborczy to mała sala, która po 
wstawieniu urny, parawanu do głosowania dla osób niepełnosprawnych oraz 
obecności komisji i ewentualnych mężów zaufania będzie bardzo ciasna. Zapytał, 
czy jest możliwość przeniesienia lokalu do świetlicy wiejskiej, gdzie jest większa 
sala?  Zaznaczył, że szkoła oraz świetlica wiejska to ten sam budynek znajdujący 
się pod tym samym adresem. 
Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – odpowiedział, że obwody do głosowania 
określa Rada Miejska odpowiednio wcześniej, a zatwierdza je Komisarz 
Wyborczy. Stwierdził, że obecnie nie ma możliwości, aby cokolwiek zmienić. 
Taka możliwość ewentualnie istnieje na przyszłe wybory. Urząd nie zajmuje się 
bezpośrednio wyborami. Z ramienia gminy wyznaczony jest urzędnik wyborczy, 
który w pewnych sprawach ma wsparcie ze strony Urzędu. 
Marek Sijer – Przewodniczący Komisji – stwierdził, że pół roku temu również 
odbyły się tam wybory. Zapytał, czy wtedy nie było problemów? Dlaczego nikt 
ich nie zgłaszał? 
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Mieczysław Wojciechowski – radny – odpowiedział, że w poprzedniej komisji 
były inne osoby, które nie zgłosiły tego problemu. 
Zbigniew Sobczyk – radny – stwierdził, że Sekretarz nie ma wpływu na sytuację. 
To Rada Miejska przed poprzednimi wyborami tak ustaliła, a Wojewoda 
zatwierdził. Można zastanowić się nad zmianą, ale nie dwa dni przed wyborami. 
Stwierdził, że jeżeli Urząd coś zmieni, to mogą wyniknąć z tego problemy. 
Mieczysław Wojciechowski – radny – poinformował, że rozmawiał w tej sprawie 
z urzędnikiem wyborczym, który stwierdził, że nie ma problemu. Poprosił o 
ustalenie stanu faktycznego i ewentualna zmianę przed kolejnymi wyborami. 
Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – stwierdził, że jeżeli zostanie zgłoszony taki 
wniosek przez radnego, to rozpocznie się procedura zmiany obwodu głosowania. 
Sam nie może podjąć takiej decyzji, gdyż głosy mogą zostać uznane za nieważne. 
Mieczysław Wojciechowski – radny – zgłosił wniosek, aby na najbliższe wybory 
zmienić nazwę lokalu wyborczego ze Szkoły Podstawowej w Kruszewcu Kol. na 
świetlicę wiejską w Kruszewcu Kol. 
 Głosowanie: za – 6, przeciw – 0 wstrz. – 0. 
 
 Podczas wyjazdowego posiedzenia Komisja zgłosiła następujące wnioski: 
1. Boisko  „Orlik” przy ul. Kossaka:  
Komisja po oględzinach stwierdziła, że boisko tartanowe aktualnie wyłączone jest 
z gry z uwagi na to, że jest uszkodzone. Z informacji jakie pozyskała Komisja do 
31 maja ma zostać wyłoniony wykonawca, który ma przeprowadzić prace 
remontowe.  
Wnioski: 
- potrzeba zamontowania stojaka na rowery, 4 sztuk ławeczek, koszy na śmieci 
(jeden na terenie boiska, drugi przed wejściem na boisko). 
2. Boisko orlik przy ZSS nr 1. 
Komisja po oględzinach stwierdziła, że boisko tartanowe jest uszkodzone i 
użytkowane pomimo złego stanu. Z informacji jakie pozyskała Komisja do 31 
maja ma zostać wyłoniony wykonawca, który ma przeprowadzić prace 
remontowe.  
Wnioski:  
 - potrzeba zamontowania stojaka na rowery, ławeczek oraz koszy na śmieci. 
 - pilna potrzeba odnowienia ścian budynku drewnianego na boisku. 
3. Siłownia miejska przy ul. Armii Krajowej. 
Wnioski:  
 - konieczność usunięcia zawilgocenia ścian oraz podłóg w pomieszczeniach 
siłowni oraz wyegzekwowanie od wykonawcy w ramach rękojmi uszkodzonej 
podłogi pod pomostami w pomieszczeniach siłowni. 
4. Boisko w Bielowicach. 
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Komisja stwierdziła ogólną dewastacje budynku na zewnątrz.  
Wnioski:  
-  podjęcie pilnych działań w celu naprawy budynku,  
-  potrzeba wybudowania ogrodzenia boiska oraz piłko chwytów.   
- konieczność zainstalowania monitoringu oraz oświetlenia budynku w celu 
wyeliminowania  jego dewastowania, 
-  wykoszenie trawy wokół boiska, 
- naprawę armatury hydraulicznej w budynku, 
- wyegzekwowanie od gospodarza budynku, aby był na bieżąco sprzątany.  
 
 
Godzina rozpoczęcia komisji 12.00, godzina zakończenia 14.30 
 
Sesje i Komisje Rady Miejskiej są transmitowane on – line na kanale YouTube 
gminy Opoczno. Archiwalne zapisy dostępne są pod adresem:  
http://bip.opoczno.pl/sesje-rady-miejskiej-on-line  
 
 
 
 

Przewodniczący Komisji 
 

Marek Sijer 
 

Protokołowała: 
A. Firmowska 
 
 


