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PROTOKÓŁ  NR 8/19 
z wyjazdowego posiedzenia 

Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej 
z dnia 11 lipca 2019r. 

 
Posiedzeniu Komisji przewodniczył Marek Sijer - Przewodniczący Komisji. 
Lista pracowników Urzędu Miejskiego stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 
Lista zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 
 Tematyka posiedzenia: 

1. Świetlice wiejskie – potrzeby i koszty funkcjonowania. 
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 3 do protokołu/. Brak zgłoszeń. 
Jako cel wyjazdowego posiedzenia zaproponował radnym odwiedzenie świetlic         
w Kraśnicy, Bukowcu Opoczyńskim oraz Kruszewcu. 
Radni wyrazili zgodę. 
Ad. pkt.1  
 Świetlice wiejskie – potrzeby i koszty funkcjonowania. 
Zdzisław Miękus - Dyrektor MDK w Opocznie – przedstawił informację 
(załącznik nr 4 do protokołu). 
Mieczysław Wojciechowski – radny – poinformował, że podczas ostatniej K. 
Oświaty zwrócił się z prośbą do Dyrektora o przedstawienie kosztów jakie 
wygenerował Dom Kultury w ubiegłym roku. Ponadto poprosił o zestawienie 
jakie zyski wygenerowały świetlice wiejskie w ubiegłym roku. 
Zdzisław Miękus - Dyrektor MDK w Opocznie – poinformował, że wszystkie 
informacje zostaną radnemu udzielone. 
 
Ad. pkt 2. 
 Zapytania i wolne wnioski. 
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Zbigniew Sobczyk – radny – zwrócił się z prośbą o umieszczenie na ul. Chopina 
dwóch progów zwalniających w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców. 
Progi miałyby znaleźć się od strony Ogonowic oraz od strony Przedszkola. 
Janusz Klimek - Sekretarz Miasta – odpowiedział, że jeżeli znajdą się w budżecie 
środki na ten cel oraz zaakceptuje wniosek Komisja Bezpieczeństwa, to zadanie 
zostanie zrealizowane. 
Zbigniew Sobczyk – radny – poinformował, że lada dzień na terenie Gminy 
Opoczno ma rozpocząć się duża inwestycja w postaci przebudowy drogi w stronę 
Żarnowa. Prosi, aby przy planowaniu zmiany organizacji ruchu podczas remontu   
na Osiedlu Trąbki wprowadzić tymczasowy zakaz poruszania się pojazdów 
ciężkich, które mogłyby uszkodzić nawierzchnię dróg na tym osiedlu. 
Janusz Klimek - Sekretarz Miasta – odpowiedział, że przy ustalaniu zmiany 
organizacji ruchu wniosek radnego zostanie wzięty pod uwagę. 
Mieczysław Wojciechowski – radny - po raz kolejny prosi, aby uwzględnić 
ukończenie inwestycji w Kruszewcu wraz ze skrzyżowaniem, które jest w bardzo 
złym stanie technicznym. Ponadto zwrócił się z pytaniem, czy wykaszarka została 
już naprawiona i kiedy ruszy koszenie na wsiach? 
Janusz Klimek - Sekretarz Miasta – odpowiedział, że jeżeli chodzi o 
skrzyżowanie, to inwestycja została ukończona na etapie jaki został zaplanowany 
w projekcie. Nie można zlecić dokończenia inwestycji tej firmie, ponieważ 
obowiązuje zasada konkurencyjności. Na każdy kolejny etap należałoby ogłosić 
nowy przetarg. Co do koszenia, to cały czas trwa, ale jest opóźnienie ok. 2 – 3 
tygodnie.  
Mieczysław Wojciechowski – radny – stwierdził, iż zdaje sobie sprawę z tego, że 
opóźnienie wynikało z awarii sprzętu do koszenia. Co do skrzyżowania – z jego 
informacji wynika, iż firma jest gotowa na przystąpienie do przetargu, ale czeka 
na jakieś informacje w tym temacie. Uważa, że inwestycję należy wykonać wraz 
ze skrzyżowaniem, gdyż jest ono w bardzo złym stanie technicznym. 
Janusz Klimek - Sekretarz Miasta – poinformował, że zna sytuację, ale obecnie 
nie ma projektu oraz zabezpieczonych środków finansowych w budżecie. Rada 
musi zatwierdzić inwestycję w budżecie. 
Zbigniew Sobczyk – radny – po raz kolejny poprosił, aby pracownicy Urzędu 
udali się na ul. Zieloną i wyrównali ją, gdyż jest w złym stanie technicznym. 
Janusz Klimek - Sekretarz Miasta – odpowiedział, że ponowi prośbę do Wydziału 
Techniczno – Inwestycyjnego zaraz po komisji.  
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Zdzisław Miękus - Dyrektor MDK w Opocznie – odnośnie prośby radnego 
Wojciechowskiego poinformował, że sprawozdanie finansowe z wykonania 
budżetu MDK zostało dostarczone do Biura Rady Miejskiej.  
 
Komisja udała się na wyjazdowe posiedzenie. 
 Po powrocie Komisja stwierdziła, iż wszystkie wnioski i potrzeby na 
bieżąco kierowane są przez świetlicowe do Dyrektora Miejskiego Domu Kultury, 
który zobowiązał się do ich realizacji. 
Ponadto innych wniosków ze strony radnych nie było.  
 
Godzina rozpoczęcia komisji 12.00, godzina zakończenia 14.00. 

 
 
Przewodniczący Komisji 

Marek Sijer 
 

Protokołowała: 
A. Firmowska 


