PROTOKÓŁ NR 3/19
z wyjazdowego posiedzenia
Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu
z dnia 25 lutego 2019r.
Posiedzeniu Komisji przewodniczył Tadeusz Brola - Przewodniczący Komisji.
Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Porządek posiedzenia:
1. Działalność społeczno - kulturalna na terenie wiejskim.
2. Zapytania i wolne wnioski.
Tadeusz Brola - 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.
Przewodniczący Komisji zaproponował, aby komisja udała się do świetlicy w
Mroczkowie Dużym, Kraszkowie oraz Karwicach.
Komisja głosami: za - 7, przeciw – 0, wstrz. – 0 przyjęła porządek posiedzenia
wraz z propozycją wyjazdu do świetlic wiejskich w Karwicach, Kraszkowie oraz
Mroczkowie Dużym.
Ad. pkt. 1
Działalność społeczno – kulturalna na terenie wiejskim.
Zdzisław Miękus – Dyrektor MDK w Opocznie – przedstawił informację (załącznik nr
3 do protokołu).
Dyrektor Miejskiego Domu Kultury stwierdził, iż jedną z ważniejszych spraw do
uregulowania jest kwestia finansowania świetlic wiejskich. Obecnie Miejski Dom
Kultury nie ma problemów z dwiema świetlicami tj. w Dzielnej oraz w Różannej, które
prowadzone są przez Stowarzyszenia. Do działań MDK należy wyłącznie opłata
czynszu oraz prowadzenie zajęć merytorycznych. W pozostałych świetlicach gminnych
poza tym, że prowadzone są zajęcia merytoryczne, to MDK również administruje
budynkiem, co mija się z zasadami działalności Miejskiego Domu Kultury. Koszty
prowadzenia świetlic z roku na rok są coraz wyższe. Niektóre świetlice muszą być
dodatkowo dotowane. Dyrektor uważa, że należy znaleźć kompromisowe rozwiązanie
jak np. przekazanie ich stowarzyszeniom tak, aby zaktywizować społeczność wiejską.
Uważa, że są duże możliwości w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, ale należy
pokazać społeczności jak pisać projekty i zdobyć dofinansowanie.
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Andrzej Rożenek – radny – zapytał jaka jest ogólna kwota dotacji na świetlice i która
korzysta z największego dofinansowania?
Zdzisław Miękus – Dyrektor MDK w Opocznie – odpowiedział, że ogólnej kwoty nie
pamięta, ale najbardziej kosztochłonny jest Dom Ludowy w Kraśnicy.
Aneta Wdówka – radna – uważa, że świetlice wiejskie są przedłużeniem działalności
Miejskiego Domu Kultury. Zapytała, czy podmioty gospodarcze mające siedzibę w
MDK zapewniają utrzymanie Domu Kultury? Uważa, że nie. Podobnie jest ze
świetlicami. Świetlica wiejska w Ogonowicach została doposażona w niezbędne
przedmioty oraz wyremontowana dzięki środkom z funduszu sołeckiego. Uważa, że nie
ma szans, aby w Ogonowicach zawiązało się stowarzyszenie i przejęło świetlicę.
Poruszyła również temat Kół Gospodyń Wiejskich. Przypomniała wypowiedź
Dyrektora MDK ze spotkania przed Kusokami, że nie można rejestrować KGW pod
adresem świetlic wiejskich. Zapytała dlaczego? Stwierdziła, że KGW nie chcą się
rejestrować ze względu na skomplikowaną rachunkowość. Po rozmowach z KGW z
innych gminy stwierdzono, że one mają pomoc ze strony swoich gmin. Stwierdziła, że
w tym roku również będą środki rządowe do zdobycia i gmina powinna zrobić wszystko,
aby pomóc Kołom Gospodyń Wiejskich je pozyskać.
Zdzisław Miękus – Dyrektor MDK w Opocznie – stwierdził, że środki z programu
rządowego kierowane są do Kół Gospodyń Wiejskich i gmina może wyłącznie pomóc
je pozyskać. Miejski Dom Kultury jest od tego, aby pokazać jak działać. Uważa, że jest
bardzo duży potencjał w kobietach z KGW, należy im tylko pokazać kierunek działania.
Co do rejestracji stowarzyszeń w świetlicach, to potwierdza swoje słowa.
Poinformował, że w niektórych budynkach są zarejestrowane stowarzyszenia, o których
nikt nie wiedział. Uważa, że KGW powinny się rejestrować, a w miarę rozwoju
działalności przyjdzie czas na zmianę siedziby w świetlicy.
Marek Statkiewicz – radny – zapytał, które warianty są najlepsze dla Miejskiego Domu
Kultury jeśli chodzi o utrzymanie świetlic wiejskich i co Dyrektor MDK myśli o
świetlicy w Wygnanowie?
Zdzisław Miękus – Dyrektor MDK w Opocznie – uważa, że najbardziej korzystna jest
wersja kiedy Dom Kultury zajmuje się tylko stroną merytoryczną, czyli zapewnia
pracownika oraz działalność kulturalną, tak jak jest to w Dzielnej oraz Różannie. Jeśli
chodzi o Wygnanów, to stwierdził iż był za tym, aby przenieść ją do remizy OSP, gdyż
lokalizacja obecnej jest zła. Skończyło się na tym, że społeczność lokalna miała sama
zadecydować o tym gdzie pozostanie świetlica
Marek Statkiewicz – radny – stwierdził, iż to sytuacja losowa sprawiła, że świetlica
znajduje się w szkole. Być może w przyszłości wróci pomysł, aby przenieść ją do remizy
OSP, ponieważ jest to bardzo dobry punkt.
Zdzisław Miękus – Dyrektor MDK w Opocznie – uważa, że należy zastanowić się nad
pomysłem przeniesienia świetlicy. Byłoby to najlepsze rozwiązanie.
Jan Zięba – radny – złożył gratulacje na ręce radnej Anety Wdówki za organizację
Kusoków. Podkreślił, że wniosek dla radnych jest taki, że warto pielęgnować oraz
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promować kulturę i folklor opoczyński. Stwierdził, że 200 zł na organizacje takiej
imprezy to obraza dla kobiet biorących w tym udział. Uważa, że należy zrobić wszystko,
aby zmienić ten stan rzeczy. Stwierdził, iż w Domu Kultury powinna być komórka,
która będzie pomagała Kołom Gospodyń Wiejskich w pozyskiwaniu środków.
Potrzebne jest w tym zakresie wsparcie księgowo – administracyjne, aby sięgać po duże
dofinansowania.
Zdzisław Miękus – Dyrektor MDK w Opocznie – poinformował, że podczas swojej
pracy w Piotrkowie Trybunalskim zostało powołane Centrum Organizacji
Pozarządowych. Koszt funkcjonowania takiej jednostki to ok 15 tys. zł. netto rocznie.
Chciałby, aby ta jednostka za opłatą zajmowała się również Gminą Opoczno jako filia,
która zajęła by się przeprowadzeniem szkoleń oraz obsługą administracyjną.
Wiesław Wołkiewicz – radny – uważa, że finansowanie Kół Gospodyń Wiejskich jest
niesprawiedliwe dla nich. Poprosił Dyrektora MDK, aby przed kolejną imprezą, czyli
„Dożynkami” zastanowił się jaką kwotę przeznaczyć na ten cel, aby była ona
zadowalająca. Jest to ogromna praca, za którą należą się podziękowania. Jeśli chodzi o
świetlicę w Wygnanowie, to należy zrobić wszystko, aby przenieść ją do remizy.
Zapytał również, czy to prawda, że emeryci nie mogą się już spotykać w MDK?
Zdzisław Miękus – Dyrektor MDK w Opocznie – podkreślił, że zdaje sobie sprawę z
tego, że pieniądze jakie zostały przekazane KGW na Kusoki są skromne, ale na takie
dofinansowanie pozwolił mu fundusz Miejskiego Domu Kultury. Stwierdził, że sytuacja
finansowa MDK jest zła i obecnie musi uporać się z długiem jaki pozostał. Ma nadzieję,
że do listopada sytuacja się poprawi i na organizacje Dożynek zostanie przeznaczona
satysfakcjonująca wszystkich kwota. Jeśli chodzi o emerytów, to nie jest prawdą to, o
co zapytał radny, ale stwierdził, że było kilka sytuacji nieprzyjemnych w związku z
roszczeniowym zachowaniem kilku emerytów. Poinformował, że od marca rusza Klub
Seniora przy MDK. Będzie on prowadzony przez jednego z pracowników i skupiał
będzie seniorów dla których zostaną zorganizowane różne zajęcia w czasie wolnym.
Andrzej Rożenek – radny – zapytał, co było przyczyną zadłużenia MDK?
Zdzisław Miękus – Dyrektor MDK w Opocznie – odpowiedział, że chodzi o kwestie
rozliczenia całości kosztów na zakup kina. Było to w grudniu i kwota została wypłacona
zaliczkowo za miesiąc styczeń. Czyli w styczniu zamiast 120 tys. zł MDK otrzymał
dotację 70 tys. zł.
Jakub Biernacki – radny – uważa za godny uwagi pomysł powielanie dobrych praktyk
z innych gmin. Ma nadzieję, że przy dobrej współpracy KGW z Miejskim Domem
Kultury uda się pozyskać dodatkowe środki na ich działalność. Przypomniał o pozycji
książkowej, która została udostępniona radnym pt. „Odnowa wsi jako narzędzie
rozwoju lokalnego”, która wskazuje z jakich podmiotów można skorzystać jeśli chodzi
o dofinansowanie KGW.
Zdzisław Miękus – Dyrektor MDK w Opocznie – podsumowując rozmowę stwierdził,
iż należy roztropnie rozpatrywać proces pozyskiwania środków, gdyż największym
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problemem jest to, że Gmina Opoczno jest dużą gminą, co czasami wyklucza ją z walki
o dofinansowanie. Uważa, że warto w tej sprawie rozmawiać również z powiatem.
Ad. pkt. 2.
Zapytania i wolne wnioski.
Wobec braku głosów w dyskusji Przewodniczący zamknął posiedzenie.
Godzina rozpoczęcia komisji 11.00, godzina zakończenia 11.50

Przewodniczący Komisji
Tadeusz Brola
Protokołowała:
A. Firmowska
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