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Protokół nr 2/13  

 z posiedzenia Komisji Rolnictwa,  

Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu  

z dnia 25.02.2013r. 

 

Posiedzeniu komisji przewodniczył Jan Stępień - Przewodniczący Komisji. 
Lista obecności pracowników  Urzędu Miejskiego stanowi załącznik nr 1 do 
protokołu. 
Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 
Lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
Przewodniczący Komisji przedstawił proponowany porządek posiedzenie, który 
Komisja przyjęła: za-4, przeciw-0, wstrz.-0. 

Porządek posiedzenia: 
1. Działalność społeczno- kulturalna na terenie wiejskim. 

Irena Białas- Z-ca Dyrektora MDK w Opocznie- W ramach działalności 
społeczno-kulturalnej  na terenie wiejskim Miejski Dom kultury współpracuje z 
Kołami Gospodyń Wiejskich i z zespołami śpiewaczymi oraz zarządza 
świetlicami wiejskimi.  Główny nacisk w tych działaniach kładzie się na 
upowszechnianie kultury, podejmowanie działań integracyjnych w sferze 
kultury, a przede wszystkim na kultywowanie tradycji ludowej. Współdziałanie 
z wyżej wymienionymi instytucjami charakteryzuje się także stwarzaniem 
dogodnych warunków  do działalności artystycznej, organizacją konkursów 
okolicznościowych oraz zawodów sportowych. 
/ informacja stanowi załącznik nr 4/. 

Jan Stępień - Przewodniczący Komisji- Proszę  Sołtysów,  z racji tego że są 
najbliżej tego środowiska, o przedstawienie swych pomysłów, które by były do 
zagospodarowania, lub o wskazanie nieścisłości. 

Janina Pęczek- Z-ca Przewodniczącego Komisji- Komisja Rolnictwa, 
Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu odwiedziła świetlice i wie jak to 
wygląda. 

Wiesław Wołkiewicz- radny- Ja po obejrzeniu świetlic byłem zadowolony, Koła 
Gospodyń Wiejskich dbają o świetlice. Mamy informacje o 23 Kołach 
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Gospodyń Wiejskich, a świetlic jest 18. W jakich warunkach spotykają się 
KGW, tam gdzie nie ma świetlic? Czy jest możliwość wybudowania świetlic, 
oczywiście w miarę możliwości? 

Irena Białas- Z-ca Dyrektora MDK w Opocznie- MDK nie buduje świetlic, 
tylko gmina i Państwo Radni. Świetlice powstają tam, gdzie  mieszkańcy wsi są 
aktywni. Nie jestem zwolenniczka budowania dużych świetlic, ale warunki do 
spotkań mieszkańców powinny być. W Woli Załężnej panie z KGW spotykają 
się w szkole, w Januszewicach też w szkole, w Adamowie w domu u Pani 
Sołtys, w Sołku także u Sołtysa.  Powstała świetlica w Karwicach  w budynku 
po sklepie, wieś kupiła stół bilardowy, zatrudniliśmy osobę, żeby ten budynek 
nie niszczył się. Koszt utrzymania świetlicy przez rok to ok. 17- 22 tysiące. Cały 
czas świetlic przybywa , a budżet mamy ten sam, dzielimy te środki jak 
możemy. W Karwicach miała być duża świetlica, ale jest tylko projekt na 
remont. W Bielowicach także powinien być remont w świetlicy, za rok nie 
będzie co remontować. Uważam, że w pierwszej chwili świetlice powinny być 
remontowane. MDK z chwilą przejęcia budynku występuje o dodatkowe środki 
na jego utrzymanie. 

Teresa Wrzosek- Sołtys Wólki Karwickiej- Potrzebna jest nam świetlica, nie 
mamy miejsca na spotkania. Młodzież nie ma gdzie spotykać się. Wieś 
przekazała działkę dla gminy, a ludzie pytają się czy zostanie tam wybudowana 
świetlica. 

Jerzy Wijata- radny-  W większości Koła Gospodyń Wiejskich są naszym 
ambasadorem, promują w prawidłowy sposób nasza gminę.  Chcę zwrócić 
uwagę na bardzo ważny problem,  miejscowości wyciągają rękę, żeby 
wybudować. W miejscowości Różanna za długa trwa ten problem. 

Teresa Wrzosek- Sołtys Wólki Karwickiej-  Chcieliśmy przeznaczyć fundusz 
sołecki na budowę świetlicy. 

Franciszek Cieślikiewicz - Sołtys Sobawin- Z funduszu sołeckiego zakupiliśmy 
dwa komplety stroi piłkarskich. Ja wiem, że świetlicy nie da się pobudować.  
Jakie Gmina i Rada ma propozycje, aby wspomóc te wsie bez świetlic? Te 
mniejsze miejscowości nie maja szans. Ja od 10 lat próbuje wybudować boisko. 
Szkoda młodzieży, jest aktywna i nie ma gdzie trenować. 

Józef Skorupa-  Sołtys Różannej- Koła Gospodyń Wiejskich  funkcjonują, ale 
czy maja środki, wszystko kosztuje. MDK przydziela pieniądze, takie jakie 



3 

 

może, są duże braki.  Koło Gospodyń Wiejskich organizują  aerobik dla dzieci, 
rodzice płacą. Prosiliśmy o kupno dywanów, nie było za co kupić. Ludzie 
przynieśli dywany , aby dzieci miały na czym ćwiczyć. Budowaliśmy świetlice  
w czynie społecznym przy udziale Gminy. Zwróciłem się o środki, żeby ten 
budynek mógł się utrzymywać, a ludzie mogli spędzić czas. 

MDK dał nam dwie tony miału na ogrzewanie, niestety miał jest złej jakości,       
w świetlicy jest zimno. Trzeba mieć pieniążki na wszystko, Koła Gospodyń 
Wiejskich nie maja pieniędzy na nic. Proszę o wsparcie działalności. 

Jerzy Wijata- radny-  Nasuwa się wniosek na przyszłość,  należy szukać 
rozwiązań w partnerstwie w utrzymaniu świetlicy w danej miejscowości. 
Zostało cos zrobione , gmina nie dała nic, my nie chcemy zwrotu tych 
pieniędzy, chcemy na utrzymanie tej świetlicy. 

Iwona Sroka- Sołtys  Adamowa- Mamy problem, zbieramy się w domu. 
Niedawno dowiedziałam się o możliwości zakupu placu z budynkami, czy wieś 
mogłaby wykupić nieruchomość?  Można by  wyremontować tą nieruchomość, 
nie jest konieczna budowa nowej świetlicy. 

Irena Białas- Z-ca Dyrektora MDK w Opocznie-  Na wsi świetlica jest jedynym 
miejscem gdzie mogą się spotkać. Świetlicowi to wspaniali ludzie. Ostatnio na 
sesji była dyskusja  na temat świetlic, Radni pytali po co te świetlice potrzebne, 
ile kosztuje ich utrzymanie. Rada może podjąć decyzję, , że świetlice nie będą 
budowane. Wiadomo, że świetlice większych dochodów nie przyniosą, jeżeli 
ktoś wynajmuje świetlice na imprezę, to my nie mamy dużego zysku, 
odprowadzamy podatek, pokrywamy koszty. Jeżeli nie będzie przyzwolenia 
Rady , to Burmistrz sam nie wybuduje świetlicy. Trzeba się zastanowić kogo 
wybiera się w wyborach. Świetlice potrzebne są w miejscowościach, gdzie 
ludzie działają, gdzie sami wychodzą z inicjatywą. 

Czasy są ciężkie, nie mamy dużo pieniędzy. Czasami dajemy pieniądze dla Kół 
Gospodyń Wiejskich, na wyjazdy, na zakup produktów. Drobne imprezy Koła 
Gospodyń Wiejskich organizują we własnym zakresie. Są trzy świetlice do 
wyremontowania. Szkoły zamykają się o drugiej godzinie, takie świetlice są 
ciekawą ofertą dla wsi. 

 Jeśli chodzi o złą jakość opału, wiemy o tym, więcej z  oferty tego dostawcy nie 
skorzystamy. 
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Teresa Wrzosek- Sołtys Wólki Karwickiej- Jeżeli Rada nie pozwala na budowę 
kolejnych świetlic, to ja tez nie wpuszczam  ludzi do mieszkania,  zebrania 
mogą być na podwórku. 

Marek Wijata- Sołtys Sołku-   W Sołku też mamy działkę do wykupienia, 
myślę, że mieszkańcy nie odmówią pomocy przy budowie świetlicy.   

Krystyna Rytczak- Sołtys Libiszowa Kolonii- U nas KGW powstało 2 lata temu. 
Jeżeli nie będziemy mieć miejsca do spotkań, nie będziemy mogli dalej 
funkcjonować. Spotykanie się po domach jest kłopotliwe. Są przeróżne sprawy 
do omówienia, musimy mieć swoje miejsce. Wiele by się działo nawisach, są 
osoby, które mogą podjąć inicjatywę, bez pomocy trudno działać. 

Jarosław Wiktorowicz- Z-ca Burmistrza Opoczna-  My pozytywnie oceniamy 
kulturę na wsi, ale aby była lepsza musimy stwarzać warunki.  W ubiegłej 
kadencji były przeznaczane pieniądze na budowę świetlic. W ostatnim czasie 
były dyskusje na temat świetlic. Właściciele sal weselnych wnieśli sprzeciw, bo 
mieszkańcy organizują imprezy  w świetlicach, a nie u nich.  Trafiły skargi do  
Urzędu Skarbowego. Rada musi wrócić do  dyskusji nad  budowa świetlic 
wiejskich. Jeśli chodzi  o świetlicę w Kraśnicy, to była budowana na potrzeby 
organizowania dużych imprez tj. „Kusoki”. Na sesji grudniowej  Pani Sołtys 
przekonywała Radę do zakupu działki na budowę świetlicy, zdania były 
podzielone. Rada powinna powrócić do tematu, aby podjąć działania w kierunku 
budowania świetlic. Do tej pory korzystaliśmy ze środków unijnych, niektóre 
projekty budowy świetlic są gotowe.  Problem mamy, jeżeli chodzi o boiska, 
Gmina budowała z różnym skutkiem, młodzież interesuje komputer a nie sport. 
Mamy ogólny problem w kraju z utworzeniem drużyny. W Sobawinach  nie ma 
boiska, a sala gimnastyczna wykorzystana jest  tylko przez trzy godziny, gdzie 
w innych szkołach przez cały czas. Gmina finansuje te godziny w salach 
gimnastycznych. Działania należy ukierunkować na dzieci. Z której strony by 
nie patrzeć to jest potrzeba zwiększenia środków finansowych na kulturę. 

Józef Dąbrowski- radny- Proszę o przybliżenie projektu „ Opoczyńskie barwne 
ścieżki”. 

Irena Białas- Z-ca Dyrektora MDK w Opocznie-  Przygotowaliśmy projekt, 
polega on na tym, aby ludzie  na wsi sami coś zorganizowali. Byłam w Dolinie 
Rumianku  i zobaczyłam jak tam zostało to zorganizowane. Stał tam zaniedbany 
budynek, stara szkoła, zawiązało się stowarzyszenie, odremontowali szkołę i 
utworzyli tam skansen  nie tylko do oglądania , ale tez można było tam 
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odpocząć i zobaczyć jak to wygląda z bliska. Wójt chciał  odebrać budynek, ale 
ludzie nie pozwolili.  Warunki wypoczynku  nie były komfortowe, spaliśmy  w 
wspólnej sali – 30 osób, obok w sali było Spa. Kobiety tak organizowały 
zajęcia, że można było coś utkać, kwiatki z bibuły zrobić. Była tez stodoła, 
trzeba było zapłacić za spanie na sianie. Niewiele na tym zarabiali, ale zawsze 
coś. My doszłyśmy do wniosku, że w Opocznie brakuje skansenu, 
wymyśliły śmy podobny  projekt, ale po rozmowie z Burmistrzem nasz zapał 
zmniejszył się. Już znalazłyśmy miejsce, teren Mroczkowa Dużego. Jest tam las, 
można by zrobić ogniska, na placu postawić dwa domy drewniane.  Myślę, że to 
bardzo dobry pomysł. Kobiety z Doliny Rumianku pokazały nam jak  to 
zorganizować.  Możemy w ten sposób przekazać dzieciom  tradycje ludowe. 

Jerzy Wijata- radny- Pani Dyrektor myślę, że pieniądze na budowę skansenu 
znalazłyby się , ale utrzymanie byłoby drogie.  Z Stanica Harcerską już mamy 
problem. Ta inicjatywa powinna wyjść od mieszkańców, żeby Gmina nie 
dokładała do tego, bez ponoszenia dodatkowych kosztów na zatrudnienie 
pracowników. Można stworzyć ofertę, ale muszą być ludzie, którzy  mają chęć. 
Później będą pytania ile do tego dokładamy. 

Irena Białas- Z-ca Dyrektora MDK w Opocznie- Wszystko mamy opracowane , 
nie myśleliśmy o zwiększeniu zatrudnienia. Wszystko byłby na zamówienie. 
Jest baza noclegowa przygotowana. Musimy znaleźć pięć osób, które są 
zdyscyplinowane i chcą współpracować.  Praca tych osób będzie organizowana 
pod zamówienie. Stowarzyszenie nie musiałoby się organizować, bo już jest. 
Ludzie by zarobili trochę, oczywiście wiadomo że znajda się tacy, co skrytykują 
ten pomysł. 

Jerzy Wijata- radny- Bardzo dobrze, że Pani do tego przekonuje. Jeżeli to ma 
być w Mroczkowie Dużym, to w ubiegłym roku mieszkańcy tej wsi 
zainteresowani byli organizacja dożynek gminnych, dziś już wycofują się z tej 
propozycji. Brakuje mi potwierdzenia ze strony mieszkańców Mroczkowa 
Dużego. Na dożynkach mamy telewizje i radio, dobry początek aby 
wypromować Mroczków Duży. 

Irena Białas- Z-ca Dyrektora MDK w Opocznie-Nie  widzę dożynek w 
Mroczkowie Dużym, nie ma tam dróg wyjazdowych i odpowiedniego terenu na 
dożynki. Byłam tam , widziałam na miejscu, nie ma możliwości do organizacji 
dożynek. 
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Jerzy Wijata- radny- W tej formie nie ma tam miejsca , niech każdy gospodarz 
przyjmuje u siebie. 

Kazimierz Kożuchowski- Sekretarz Miasta- Mieszacie Państwo pojęcia, to jest 
posiedzenie  komisji, proszę trzymać się tematu.  Nie rozumieją ci , którzy maja 
tych którzy nie maja nic.  Ci , którzy mają wdają się w szczegóły, ok. 10 
miejscowości nie ma świetlic. Rada powinna patrzeć na to z punktu widzenia 
możliwości finansowych, ale tez patrzeć na potrzeby sołtysów. Państwo Sołtysi 
powinni  wiedzieć,  co jest możliwe a co nie. Padła krytyka ż e wybudowano za 
duża  sumę świetlice. Trzeba pomyśleć o strategii budowy świetlic wiejskich, 
jaka taktykę przyjąć. Na pewno w tych miejscowościach nie da się pobudować 
dużych świetlic. Powinien  być lokal, gdzie można się spotkać. Są miejscowości 
gdzie adoptuje się sklepy po GS-ach. Kolejna kwestia jest utrzymanie świetlic, 
kto i za ile ma utrzymać.  Powinniśmy opracować strategie budowania placówek 
kulturalnych. 

 Wiesław Wołkiewicz- radny- Cały czas dożynki były organizowane w 
Opocznie, zostały przeniesione na wieś.  Jestem sołtysem, a pierwszy raz słyszę, 
że dożynki będą organizowane w Mroczkowie Gościnnym, decydujmy razem. 
Jeśli chodzi o świetlice, te świetlice budowane są bardzo drogo. Świetlice w 
Gminie Sławno wybudowano tanie.  Budujmy świetlice, Anie domy weselne.  
Koszt wybudowanie świetlicy w Gminie Sławno wyniósł ok. 280 tysięcy,  jest 
to piękna świetlica.  Robi się projekt  do  rozbudowy budynku OSP  na koszt 
milion dwieście tysięcy, nie zgadzam się z tym. Domów weselnych jest 
wystarczająco dużo, więcej nie potrzeba.  Nie rozumiem z czego się biorą takie 
wysokie koszty. Jeżeli będzie przetarg na usługę to nie zaczynajmy od 
najwyższej półki, ale od najniższej. Za projekt na rozbudowę świetlicy płacimy 
40 tysięcy, nie wiem dlaczego takie duże koszty. 

Jerzy Wijata- radny- Kolega Radny skierował oskarżenia w stronę wydziału 
Techniczno- Inwestycyjnego, proszę z nimi porozmawiać.  

Wiesław Wołkiewicz- radny- W Gminie Sławno taniej się buduje. 

Jerzy Wijata- radny- Jeżeli robię zarzut, to do konkretnej osoby. 

Irena Białas- Z-ca Dyrektora MDK w Opocznie- Przy każdym projekcie  
byliśmy pomijani, nikt nas nie zapraszał do konsultacji. 

Jarosław Wiktorowicz- Z-ca Burmistrza Opoczna- Wydział Techniczno – 
Inwestycyjny powie Panu skąd biorą się koszty, projektant różne rzeczy 
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dokłada, te które są konieczne. Na chwile obecną musimy powiedzieć stop 
wielkim budową.  Proszę porozmawiać  z inspektorem  z Wydziału TI , który to 
nadzoruje. To projektant ustala koszty. 

Odnośnie dożynek, nie było spotkania, ten temat jest dobrym tematem na 
komisję. Nie będziemy nikogo wskazywać na siłę do organizowania dożynek, 
będziemy oczekiwać na inicjatywę. W ubiegłym  roku wpłynęło pismo do 
Sołtysa Mroczkowa Dużego , że mieszkańcy chcą organizować dożynki. Sołtys 
miał przygotować plac na dożynki. Na dzień dzisiejszy otrzymujemy 
informację, że Mroczków Duży nie podejmuje się  organizacji dożynek. 
Ustalmy, gdzie dożynki będą, są prace, które należy wykonać z wyprzedzeniem. 
Jeżeli nie będzie chętnej miejscowości , to powrócimy do organizacji dożynek w 
Opocznie. 

Józef Skorupa- Sołtys Różannej- Jestem tym zaskoczony, wcześniej tak nie  
było, że sołtysi ustalali, a teraz skąd się ci chętni wzięli też nie wiem.  Grajmy w 
otwarte karty, jeżeli szukamy miejsca na dożynki, to powinniśmy o tym 
wiedzieć, że mamy składać wnioski do gminy o organizowanie dożynek. 

Franciszek Cieślikiewicz - Sołtys Sobawin- Te wsie, które nie maja radnych to 
nic nie będą miały, czy  tak ma być nadal? 

Jarosław Wiktorowicz- Z-ca Burmistrza Opoczna- Nie zgadzam się z tym , że 
jeżeli nie ma radnego ze wsi, to wieś nic nie będzie miała. Gmina realizuje 
inwestycje, a Rada głosuje, rzeczowa dyskusja ma pomóc radnym w 
podejmowaniu decyzji. 

Janina Pęczek- Z-ca Przewodniczącego Komisji- Do tej pory radni byli za 
okręgiem wiejskim. 

Marek Wijata- Sołtys Sołku- Chciałbym , aby w Sołku była taka świetlica jak w  
Antoniówce. 

Józef Skorupa- Sołtys Różannej-   Będą wybory, będzie reprezentant danej 
miejscowości, teraz nie widzę, że ktoś przejmuje się innymi miejscowościami. 

Wiesław Wołkiewicz- radny- Od 10 lat jestem radnym , od dwóch lat sołtysem , 
pierwszy raz słyszę że mamy zgłaszać się do organizowania dożynek.  Jeśli 
mam jakieś zarzuty do inwestycji, to głośno powtarzam abyśmy zaczęli inaczej 
myśleć.  W tym roku mamy projekt na rozbudowę OSP w Kraszkowie, jest tam 
już OSP, miejsce na spotkania mają. Inne projekty marnują się. 
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Jan Stępień- Przewodniczący Komisji- Pan Wiesław Wołkiewicz poruszył 
pewną kwestie, że w Gminie Sławno buduje się   trzy, czy cztery inwestycje, a u 
nas jedną za te same pieniądze. Projektant powinien zmieścić się w  kosztorysie, 
a  nie dokładać kosztów.  Co do spotkań w domach sołtysów z mieszkańcami, 
nie powinno to mieć miejsca. Jeżeli sołtys zorganizowałby spotkanie na ulicy, 
może przekonałby radnych do budowy świetlicy.  Jaki sens ma wchodzenie w 
budownictwo wielopoziomowe, powinny być budynki parterowe. Różne 
uzgodnienia pochłaniają koszty. Są miejscowości, które nie maja świetlic. W 
Sobawinach , aby zrobić boisko należy tylko nawieźć piachu.  Z jakiej okazji 
maja być zebrania w domu, jeżeli gminę stać , to niech buduje świetlice. 

Józef Dąbrowski- radny-  Proszę  o przyjęcie strategii budowy świetlic 
wiejskich na terenie Gminy Opoczno. 
 
Jan Stępień- Przewodniczący Komisji- Dla mnie powinna być pewna strategia, 
w Bielowicach mamy Stowarzyszenie , a obok świetlicę. Świetlica  ma racje 
bytu przy szkole.  Jeżeli chodzi o Kraszków i Mroczków, miejscowości łączą się 
ze sobą , pobudujmy jedną jedna świetlicę, aby mogli się integrować. Być może 
w tym sposobie są pewne oszczędności. W Bielowicach nie było boiska,  zostało 
wybudowane, koszty utrzymania są duże , a boisko jest niewykorzystane. 

Jerzy Wijata – radny- Kiedyś była dyskusja, sprawa działki w Libiszowie. Były 
wypowiedzi w kierunku, aby skumulować dwie, trzy miejscowości. Tego nie 
udało się zrobić, na takie rozwiązanie nie będzie zgody. 

Wiesław Wokiewicz- radny- Kiedyś spotkałem się z zarzutem, że gmina 
dokłada do doposażenia w OSP w Wygnanowie. Kraśnicy i Kraszkowie. 

Jerzy Wijata – radny-  Osp Kraśnica dostała doposażenie w ramach projektu, 
jeśli zaś chodzi o sprzęt, to OSP Wyganów i OSP Dzielna w ogóle nie 
otrzymały pieniędzy z gminy. Pozostałe jednostki miały zakupiony sprzęt  o 
wartości 24 tysiące. 

Mieczysław Wojciechowski- radny- Świetlica, a świetlica to różnica może to 
być tylko budynek na zebrania dla mieszkańców. W Kruszewcu Kolonii jest 
świetlicowy  i ogrzewanie. Moim zdaniem potrzebny jest plan funkcjonowania 
świetlic w gminie. Dla Antoniowa należy się świetlica, maja mały budynek na 
zebrania. Tam powinien być budynek. Nie wyobrażam sobie, aby w każdej 
świetlicy był świetlicowy. Jest wieś i kolonia. W Libiszowie są dwa sołectwa, w 
Kruszewcu dwa sołectwa. Myślę, że nie ma potrzeby, aby w Libiszowie i 
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Libiszowie Kolonii  były dwie świetlice ze świetlicowymi. Tam, gdzie są 
warunki świetlica powinna być w szkole. W Mroczkowie można by 
wykorzystać szkołę na świetlicę. Świetlica dla Mroczkowa i Kraszkowa 
mogłaby być w szkole.  W Międzyborzu powinna być świetlica. 

Janina Pęczek – Z-ca Przewodniczacego Komisji-  Panie Mieczysławie ma Pan 
słuszna rację. Pan Dąbrowski zgłosił wniosek i będziemy go głosować. Jeżeli 
nie ma miejsca na dożynki, to powrócimy do Opoczna.   Bardzo przypadł mi do 
gustu projekt przedstawiony przez Panią Dyrektor MDK zbudowania wioski 
skansenowej.  Poważnie zastanowiłabym się nad tym pomysłem. 

Jarosław Wiktorowicz- Z-ca Burmistrza Opoczna- Wyślę do Państwa 
zaproszenia, abyśmy odbyli spotkanie w sprawie dożynek. 

Jan Stępień- Przewodniczący Komisji- Muszę się nisko pochylić nad pewnym 
tematem. Nie wiem jak funkcjonuje organizacja dożynek, czy to nie na pewno 
chodzi o logistykę. Dana społeczność byłaby gotowa gościć  całą gminę, jakie 
ma obowiązki, czy nie przerastają jej możliwości. Czy oczekiwania Gminy nie 
są za wysokie? 

Jarosław Wiktorowicz- Z-ca Burmistrza Opoczna- Sołtysi, którzy organizowali 
dożynki, wiedzą jakie są koszty przedsięwzięcia  jeśli chodzi o pracę społeczną. 
Gmina corocznie przekazuje 80 tysięcy na organizację dożynek, od tych 
środków zależy bogactwo dożynek. Jest program za który odpowiada MDK. 
Gmina zajmuje się przygotowaniem parkingu i dróg. Myślę, że można wszystko 
zweryfikować, MDK daje sprawozdanie. 

Marek Wijata –Sołtys Sołku- Proszę o poprawienie drogi od Kościoła do 
Cmentarza i zrobienie parkingu. 

Jan Stępień- Przewodniczący Komisji- Powinniśmy wspólnie wypracować 
system  oddziaływania, sołtys Różannej Józef Skorupa stwierdził , że bez 
pieniędzy nie ma rozwoju kultury. Środki na działalność w naszej gminie są. 
Gmina przeznacza niemałe pieniądze na dział promocji, czy te pieniądze nie 
trafiają pod strzechę? Np. przychodzi kółko szachowe i chcą na działalność, 
przychodzi klub sportowy- na to te pieniądze  kierowane są bezpośrednio. 
Myślę, że aktywność społeczna powinna być dowartościowana, powinni 
otrzymać pieniądze, aby móc działać.  

Jarosław Wiktorowicz- Z-ca Burmistrza Opoczna- Budżet promocji wynosił 600 
tysięcy, dziś ma my 100 tysięcy. Współpracujemy z radiem i telewizją, 
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wspieramy inicjatywy, pokrywamy koszt obsługi internetowej dla gminy. Przy 
tych środkach nie jestem w stanie zorganizować Dni Opoczna. Jeżeli mamy 
fundusz sołecki, to nie możemy stworzyć kolejnego funduszu. To MDK 
dysponuje środkami na utrzymanie świetlic. MDK przygotowuje preliminarz 
wydatków. Nie ulega wątpliwości, że nie są to środki, które pokrywałyby 
wszystkie potrzeby. Żeby to zweryfikować , jest to rola Rady, jak dokładnie 
MDK dysponuje te środki. Może na pewne rzeczy trzeba zwrócić uwagę. 

Wiesław Wołkiewicz – radny-  Na „Kusoki” nie zostało zaproszonych 10 
sołtysów, myślę że 10 osób zmieściłoby się, to są nasi ludzie. 

Jarosław Wiktorowicz- Z-ca Burmistrza Opoczna-  Burmistrz nie jest adresatem 
tego pytania, na zaproszeniu podpisali się MDK i Koła Gospodyń Wiejskich. 
Jeżeli stać na zaproszenie 300 osób , to i na 10 dodatkowych spokojnie.  Albo 
zapraszają małą grupę, albo wszystkich. Były sygnały, że goście szybko opuścili 
salę. 

Jan Stępień- Przewodniczący Komisji-  Nie wiedzieliśmy o tym problemie. Pan 
Burmistrz nie może zwrócić uwagi Pani Dyrektor, jeżeli zaprasza na prywatna 
imprezę , ale jeśli chodzi o „Kusoki”  to powinien porozmawiać   i zwrócić 
uwagę. 

Edward Madej- Sołtys Klin-  Z tego co ja wiem , to Koła Gospodyń ustalały 
listę gości, nie możemy bezpośrednio oskarżać Pani Dyrektor MDK. 

Jarosław Wiktorowicz- Z-ca Burmistrza Opoczna-  My nie staramy narzucać 
Pani Dyrektor kogo ma zaprosić. Zadecydowały Panie Przewodniczące KGW, 
że tak będą zapraszać. 

Jan Stępień- Przewodniczący Komisji-  Z czyich środków były organizowane 
„Kusoki”? 

Jarosław Wiktorowicz- Z-ca Burmistrza Opoczna-  Ze środków MDK, a może 
też sponsorów. 

Jan Stępień- Przewodniczący Komisji- Na podsumowaniu roku gospodarczego 
schylono czoło dla tych, którzy dają pracę. Osoby zaproszone na podsumowanie 
roku gospodarczego powinny być zaproszone także na „Kusoki”.  Panie 
Dyrektorki MDK , wiem o tym , że dużo serca wkładają w pracę, że maja dużo 
obowiązków, ale maja także dużą niezależność i mogą organizować wszystko 
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jak chcą. Pan Burmistrz powinien zwrócić uwagę na decyzje podejmowane 
przez Panie Dyrektorki. 

Iwona Sroka- Sołtys Adamowa-  Jako przewodnicząca KGW w Adamowie, 
wiem że organizacja „Kusoków” nie była do końca przemyślana. Zaproszeni 
mieli być sołtysi z tych wsi, gdzie jest KGW. W sprawie MDK. Pan Burmistrz 
mówi , że dostajemy pieniążki na KGW. My dostajemy informacje z dnia na 
dzień, musze zrobić zakupy u Pana Wojciechowskiego na przygotowanie do 
„Wielkanocnej Baby”, ale resztę tego co nam jest potrzebne , muszę kupić z 
własnej kieszeni. Produktu spożywcze kupię, ale  dekoracji nie. 

Jan Stępień- Przewodniczący Komisji- Być może należałoby przeznaczyć 
fundusz sołecki na życie sportowe  i życie kulturalne. Jeżeli chodzi o wybory 
sołtysów, powinniśmy wybrać rade sołecką, która  będzie reprezentować 
mieszkańców. 

Marek Wijata- Sołtys Sołku- o funduszu sołeckim powinna decydować Rada. 

Dorota Piekarska- Sołtys Międzyborza- Nie dostałam zaproszenia na „Kusoki”, 
nie mogłam zobaczyć jak to wygląda. 

Jarosław Wiktorowicz- Z-ca Burmistrza Opoczna- Nie może tak być, że nie było 
zwrotu za zakupy. Należy przedstawić rachunki i Gmina zapłaci. 

Iwona Sroka- Sołtys Adamowa-  Od dwóch lat działam, jest to wielka polityka. 
Mieszkańcy  są aktywni. Mam syna , który chce zorganizować siłownię. Nie ma 
miejsca, organizuje to w pomieszczeniu , gdzie spotyka się Koło Gospodyń 
Wiejskich. Na Kusokach tylko zespoły mogły śpiewać, inni nie. 
Organizowaliśmy wspólnie z Karwicami i Janowem Karwickim dożynki, teraz 
będziemy organizować dożynki parafialne. Przez dłuższy czas nie możemy 
korzystać z świetlicy w Karwicach, powinniśmy mieć swoje miejsce do spotkań. 
Inne KGW zarzucają nam  wyjazd  na targi, dlaczego tylko Adamów pojechał, a 
nie inni. 

Mieczysław Wojciechowski- radny- Ja nie wystąpiłem o łączenie Karwic z 
Adamowem. 

Wiesław Wołkiewicz- radny- Słusznie zauważyła Pani Sołtys Adamowa, że po 
Kusokach są błędy. Słyszę głosy z kół , że też są zgrzyty, moim zdaniem 
niepotrzebne. Starostwo organizowało wyjazd na targi, to dlaczego Adamów 
miał nie jechać, jest to dobry sposób na promocje gminy. 
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Mieczysław Wojciechowski- radny- !0 sołtysów nie zostało zaproszonych na 
Kusoki, ja to odbieram jako karę, za to że nie ma tam kół gospodyń wiejskich, a 
powinno się zaprosić tych sołtysów na zachętę.  Co do funduszu sołeckiego, to 
powinien dzielony być przez Rade Sołecką i Sołtysa. 

Jan Stępień- Przewodniczący Komisji- Cieszę się , że sołtysi się odzywają. 
Można przeznaczyć pewne środki  na życie kulturalne na wsi. Pan Burmistrz , 
Radni i Sołtysowie maja swoje obowiązki i musza się z nich wywiązywać. 

Janina Pęczek- Z-ca Przewodniczącego Komisji-  Ten temat omawiany był 
szeroko. 

Jan Stępień- Przewodniczący Komisji-  W  dzisiejszej dyskusji została pokazana 
część problemów. 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie wniosek o przyjęcie strategii 
budowy świetlic wiejskich na terenie Gminy Opoczno. 
Komisja głosami za-4, wsrtrz. -0, przeciw-0 pozytywnie zaopiniowała wniosek  
o przyjęcie strategii budowy świetlic wiejskich na terenie Gminy Opoczno. 
 
Jan Stępień- Przewodniczący Komisji-   Panie Burmistrzu, jak można ulepszyć 
wykorzystanie sal gimnastycznych? 

Jarosław Wiktorowicz- Z-ca Burmistrza Opoczna- Materiał przygotowany 
został przez Wydział Oświaty/ załącznik nr 5/. 

Jan Stępień- Przewodniczący Komisji-   Są sale niewykorzystywane. 

Jarosław Wiktorowicz- Z-ca Burmistrza Opoczna- Jeżeli otrzymujemy na 
piśmie skierowanym do Burmistrza inicjatywę społeczną, to możemy się do niej 
odnieść, jeśli nie ma zapotrzebowania , to nie mamy wpływu na to. Najsłabiej 
wykorzystana jest sala w Bukowcu Opoczyńskim i Libiszowie. 

Mieczysław Wojciechowski- radny- Odnośnie opłaty za salę, czy mieszkańcy 
powinni za to płacić  z własnej kieszeni? 

Jarosław Wiktorowicz- Z-ca Burmistrza Opoczna-  Jeżeli jest grupa 
zorganizowana, to płaci gmina ze środków alkoholowych, grupy młodzieżowe 
też ze środków alkoholowych. W tym roku środki alkoholowe zostały 
podzielone. OSP Kraszków  nie uzyskała takiej zgody. Pisma o 
zapotrzebowaniu korzystania z sali gimnastycznej  powinny składane do końca 
października.  Nie sposób z ta informacją dotrzeć do wszystkich. 
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Barbara Wacławiak- radna-Przyznanie środków na dany rok nie ma sensu. 

Jarosław Wiktorowicz- Z-ca Burmistrza Opoczna- Z każdej szkoły informacja o 
dochodach z wynajmowania sali gimnastycznej odnotowana jest przez GZOPO. 
W ubiegłym roku także sale gimnastyczne w Bukowcu Opoczyńskim                   
i Libiszowie nie były wykorzystane. 

Jan Stępień- Przewodniczący Komisji-   Te sale wykorzystane zostały 
szczątkowo.  Dla mnie Sołtys, Rada Sołecka i KGW powinni podejmować 
decyzje o każdej wydanej złotówce z  funduszu sołeckiego. Jeżeli chodzi            
o młodzież , to powinni korzystać z Sali gimnastycznej za darmo. 

Jarosław Wiktorowicz- Z-ca Burmistrza Opoczna- Młodzież szkolna ma być       
z opiekunem, jeżeli dojdzie do wypadku, musi być osoba odpowiedzialna za 
dzieci. W Gminie mamy wszystkie imprezy ubezpieczone. Młodzież musi być z 
opiekunem. 

 

Wobec braku dalszej dyskusji Przewodniczący zakończył posiedzenie komisji. 
Czas trwania komisji w godz. 10.00 -13.15. 

 

 

                                                              Przewodniczący Komisji Rolnictwa,  
                                                                   Gospodarki Żywnościowej  
                                                                          i Spraw Samorządu. 

                                                                              Jan Stępień 
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