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PROTOKÓŁ NR 7/14 

z posiedzenia  

Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury 

w dniu 2 lipca 2014r. 

 

Posiedzeniu Komisji przewodniczyła Barbara Wacławiak  – Przewodnicząca Komisji.  

Lista obecności pracowników Urzędu stanowi załącznik nr 1 do protokołu.  

 

Przewodnicząca komisji przedstawiła, a komisja przyjęła porządek obrad głosami:                 

za – 6, przeciw – 0, wstrz. - 0. 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Działalność kulturalna na terenie gminy. 

2. Stan szkolnych obiektów sportowych.  
 

 

Działalność kulturalna na terenie gminy. 

 

Monika Matusiewicz – Dyrektor MDK w Opocznie – przedstawiła informację                     

/ załącznik nr 2 do protokołu /. 

Działalność kawiarni – tam spotyka się młodzież, dzieci, zostanie zorganizowany 

ogródek na zewnątrz z muzyką. 

Będzie robiona wycena akustyczna dla patio – będę zasięgała opinii fachowców. 

Błędy są na etapie projektowania patio. Miasto nie ma sali konferencyjnej. Obecnie 

klimatyzacja jest w obiegu wymuszonym i to nie spełnia oczekiwań. Powinny zostać 

zamontowane klimatyzatory. 

Rafał Kądziela – Zastępca Przewodniczacej – Materiały dźwiękochłonne są bardzo 

kosztowne. Na sali konferencyjnej nie powinno być płytek. Bardzo ważną sprawą jest 

podłoga. Powinna być wykładzina.  

Barbara Wacławiak – Przewodnicząca – Błędy były na etapie projektowania patio. 

Ogródek piwny przy MDK to nie jest dobry pomysł. Sesje powinny odbywać się                 

w mieście. 

Monika Matusiewicz – Dyrektor MDK w Opocznie – Kawiarnia ma być na zewnętrz 

w namiotach. Nie było problemów z kawiarnią. Rozmawiam z Policją.  

Rafał Kądziela – Zastępca Przewodniczącej – W Opocznie powinien powstać mały 

amfiteatr. Za wynajem scen płacimy duże koszty i to od lat.  

Monika Matusiewicz – Dyrektor MDK w Opocznie – Już rozmawiałam o zakupie 

gruntu obok MDK, aby można było postawić scenę. W Opocznie brakuje np. parku. 

Co rok otrzymuję mniejszą dotacje z Urzędu Miejskiego.  

Rafał Kądziela – Zastępca Przewodniczącej – Jaki jest koszt utrzymania obiektu               

w Kraśnicy? 

Monika Matusiewicz – Dyrektor MDK w Opocznie – Koszt utrzymania obiektu               

w Kraśnicy to około 35 tys. zł. Powstało Stowarzyszenie, aby prowadzić Dom 

Ludowy. Przez 5 lat nie można robić tam imprez zarobkowych.  

Grzegorz Wołąkiewicz – radny – Działalność kulturalna w Opocznie skupia się                 

w centrum miasta.  
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Rafał Kądziela – Zastępca Przewodniczącej – Jako Komisja Oświaty powinniśmy 

spotkać się ze świetlicowymi i porozmawiać. Powinniśmy zastanowić się nad 

zorganizowaniem skansenu.  

Monika Matusiewicz – Dyrektor MDK w Opocznie – Pani Dyrektor zwróciła się do 

radnych o pomoc w pozyskaniu środków finansowych na modernizację sali 

widowiskowej.  

 

Komisja:  

1. Prosi o informację na temat kosztów  funkcjonowania obiektu w Kraśnicy, 

z rozpisaniem na poszczególne wydatki. Komisja prosi o informację na 

piśmie. 

2. Jaki jest koszt projektu mostu w Woli Załężnej, kto był projektantem i za 

jaką kwotę. Komisja prosi o informację na piśmie.  

 

 

Na tym  zakończono pierwszą część posiedzenia.  

 

Następnie odbyła się część wyjazdowa posiedzenia, podczas której Komisja 

odwiedziła boisko sportowe w Kruszewcu. Według Komisji stan boiska jest 

prawidłowy. Komisja nie ma żadnych uwag.  

 

 

 

Godz. rozpoczęcia posiedzenia 9.00. 

 

 

 

 

                               Przewodnicząca Komisji  

Protokołowała                                         Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury  

 

Marta Gąsiewska                                                              Barbara Wacławiak   
 


