
PROTOKÓŁ NR 2/15 
z posiedzenia  

Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu 
w dniu 20 lutego 2015r. 

 
 

Posiedzeniu Komisji przewodniczyła Irena Przyborek - Przewodnicząca Komisji.  
Lista obecności pracowników Urzędu stanowi załącznik nr 1a do protokołu.  
Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 1b do protokołu.  
 
Porządek posiedzenia: 

1. Działalność społeczno-kulturalna na terenie wiejskim.  
2. Zapytania i wolne wnioski.  

 
Irena Przyborek – Przewodnicząca Komisji – Otworzyła posiedzenie Komisji i 
powitała wszystkich obecnych. 
Przewodnicząca zapytała, czy ktoś z radnych wnosi o zmianę porządku posiedzenia. 
Brak zgłoszeń. Komisja przyjęła porządek posiedzenia głosami: za - 6.  
Zaproszenie na Komisję wraz z porządkiem stanowi załącznik nr 2 do protokołu.  

 
Adn. 1.  

Działalność społeczno-kulturalna na terenie wiejskim.  
 

Monika Matusiewicz – Dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Opocznie – 
przedstawiła informację / załącznik nr 3 do protokołu /.  
Jarosław Jurowski – radny – Jak Pani widzi sprawę świetlic? Są głosy, żeby świetlice 
nie były budowane z takim rozmachem, jak ta w Kraśnicy, żeby nie obciążać budżetu 
Gminy.  
Monika Matusiewicz – Dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Opocznie – Priorytetem 
powinno być zadowolenie społeczne. Według mojej wizji to powinny być małe 
ośrodki kultury. Uważam, że wszystkie miejscowości zasługują na to, aby mieć swoją 
świetlicę, z jej gospodarzem, który jest w kontakcie z sołtysem, Radą Sołecką. Budżet 
na świetlice to w sumie 400 tys. zł na 18 świetlic. Pracownik świetlicy jest zatrudniony 
na ½ etatu, jego wynagrodzenie to ok. 1 tys. zł brutto, a więc niewiele. Świetlice 
powinny być budowane na miarę środków, bo pełnią funkcję społeczną, w nich 
odbywają się zajęcia dla młodzieży, warsztaty, zebrania wiejskie. Gdyby były 
nieczynne to byłaby większa strata dla budżetu i społeczeństwa.  
Wiesław Wołkiewicz – radny – 2 tygodnie temu Pan Wiesław Pacan projektant                            
z Bukowca opracował 3-4 koncepcje budynku świetlic. To budynki parterowe, 
nieduże. Koszt takiego budynku to ok. 250 tys. zł. Uważam, że to wystarczające. 
Jestem zwolennikiem budowania małych świetlic, najlepiej przy szkołach.  
Jarosław Jurowski – radny – Dobrze, że jest jedna duża świetlica w Kraśnicy. Reszta 
niech będzie mniejsza. Tylko należałoby się zastanowić, czy świetlica powinna być                         
w każdej miejscowości.  
Wiesław Wołkiewicz – radny – Jedna sala powinna być wydzielona przy budynku 
szkoły na świetlicę, z osobnym wejściem. Z budynków OSP też można skorzystać                         
na ten cel.  
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Monika Matusiewicz – Dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Opocznie –W Sołku 
sołtys udostępnia w swoim domu jeden pokój. Płacimy mu ok. 200 zł miesięcznie.  
Gospodarze – pracownicy świetlic są świadomi swojej roli, pracy. Pracują 20 godz. 
tygodniowo za 1 tys. zł brutto, ale są też na każde zawołanie. Kiedy tylko jest taka 
potrzeba otworzą budynek świetlicy, będą na spotkaniu. Jestem za niewielkimi 
ośrodkami kultury.  
Jarosław Jurowski – radny – Trzeba przemyśleć, czy w niektórych wioskach jest 
potrzeba budowy świetlicy.  
Renata Gabryś – radna – Mieszkańcy danej miejscowości mogą skorzystać ze 
świetlicy w innej miejscowości.  
Jarosław Jurowski – radny – To będzie trudne do zrealizowania.  
Zdzisław Wojciechowski – radny – Nie da się. Przykładem na to jest np. Antoniów                          
i Kraśnica, Kruszewiec Kolonia i Kruszewiec, Libiszów i Libiszów Kolonia. Wioski 
stykają się, a mieszkańcy nie chcą żeby ich wspólnie ujmować. Są inne sołectwa i od 
razu jest podział. Przy budowie świetlicy przy udziale środków unijnych są pewne 
ograniczenia, są rygory, jakieś wymagania dotyczące budynku. Dla Unii będą one 
niezbędne, a dla nas zbędne, a to podwyższa koszty. Według mnie budynek świetlicy 
powinien mieć 120-150 metrów.  
Wiesław Wołkiewicz – radny – Powinien być taki budynek, aby dało się go utrzymać                
z Funduszu Sołeckiego.  
Zdzisław Wojciechowski – radny – Nie utrzymać, a dotować. Jestem przeciwny,                        
by w 100% utrzymywać świetlice z Funduszu Sołeckiego, bo są również inne ważne 
sprawy.  
Jarosław Jurowski – radny – Proszę o informację na temat Stanicy Harcerskiej. Są 
głosy na temat sprzedaży, wyburzenia.  
Monika Matusiewicz – Dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Opocznie – Stanica 
Harcerska nie jest na terenie Gminy Opoczno, dlatego nie ujęłam jej w materiale. 
MDK zajmuje się administrowaniem Ośrodkiem Wypoczynkowym Stanica Harcerska, 
budynkiem wybudowanym przez OPTEX, potem przekazanym dla Harcerstwa,                           
a następnie przejętym przez Gminę Opoczno. Na terenie Stanicy Harcerskiej są 2 duże 
pawilony, gdzie są pokoje mieszkalne na 120 osób i 1 pawilon socjalny. Do ubiegłego 
roku byli zatrudnieni dozorcy, od ubiegłego roku jest zainstalowany system alarmowy 
a pracownik zatrudniany jest tylko na czas sezonu. Stanica jest udostępniana za 
niewielką odpłatnością. Pokoje są odnowione, standard jest dobry, jak jest ciepło, ale 
tam jest mało atrakcji, gdyż brzeg Zalewu nie jest zagospodarowany. Jeśli chodzi o 
stan techniczny to kilka lat temu wichura uszkodziła 2 dachy, jeden został naprawiony 
ze środków Urzędu Marszałkowskiego. Na bieżąco są wykonywane przeglądy 
techniczne budynków. Inspektor Nadzoru Budowlanego podjął niedawno decyzję 
dotyczącą drugiego budynku i pozwolił na 1 rok jego użytkowania. Trzeba będzie 
podjąć decyzję co zrobić z tym budynkiem. Potrzeba ok. 800 tys. zł na ten budynek, 
jeśli ta kwota się nie znajdzie to zostanie podjęta decyzja o rozbiórce. Burmistrz wraz 
z kierownictwem wybiera się w poniedziałek zobaczyć Stanicę. Na pewno służy 
społeczeństwu ta Stanica, zainteresowanie społeczne jest.  
Jarosław Jurowski – radny – Czy jest woda bieżąca? 
Monika Matusiewicz – Dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Opocznie – Jest, ale nie 
jest dopuszczona do spożycia.  
Jarosław Jurowski – radny – Wodociąg był robiony? 
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Monika Matusiewicz – Dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Opocznie – Jest 
zrobiony od drogi głównej do wodomistrzówki, od wodociągu do Ośrodka nie.  
Jarosław Jurowski – radny – Z jakich pieniędzy było to realizowane? Miało być 
dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego na wodociąg, jeśli remont Stanicy 
zostanie wykonany przez Gminę.  
Monika Matusiewicz – Dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Opocznie – Nie wiem, 
nie zajmowałam się tym.  
Zdzisław Wojciechowski – radny – Proszę sprawdzić. Z tego co wiem to Gmina 
wycofała się z tego.  
Monika Matusiewicz – Dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Opocznie – Odpowiem 
później. Woda do celów sanitarnych pochodzi z wodociągu, a wodę do celów 
gospodarczych przywozi samochód z PGK.  
Zdzisław Wojciechowski – radny – Na Komisji Budżetowej był poruszony temat 
Festiwalu międzynarodowego. Padły słowa, aby ograniczyć go do zespołów z naszego 
rejonu, że Festiwal się nie sprawdza, a na jego organizację idzie dużo pieniędzy.  
Monika Matusiewicz – Dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Opocznie – 
Gospodarzem Festiwalu międzynarodowego jest Zespół Pieśni i Tańca „Tramblanka”                
i oni zapraszają gości. MDK jest organizatorem. W tym roku odbędzie się 5 edycja. 
Festiwal jest finansowany ze środków zewnętrznych, Gminę nic nie kosztuje. Kosztuje 
60 tys. zł.  
Zdzisław Wojciechowski – radny – Było powiedziane, że Festiwal kosztuje 200 tys. 
zł.  
Monika Matusiewicz – Dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Opocznie – W 
ubiegłym roku Festiwal był finansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego, 
organizatorem było Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dzielna. W tym roku również 
wystąpiliśmy do Urzędu Marszałkowego o środki. Czekamy na decyzję. Koszt 
określiliśmy na 70 tys. zł. To nieprawda, że Festiwal kosztuje 200 tys. zł budżet 
Gminy. Finansuje się ze środków zewnętrznych. Przekażę Państwu kosztorys każdej 
edycji Festiwalu, informację na temat źródeł  finansowania.  
Jarosław Jurowski – radny – Prosimy o taką informację.  
Mieczysław Wojciechowski – radny – Na jakiej zasadzie odbywa się zakup strojów 
ludowych dla KGW? MDK kupuje, czy Koło z własnych środków?  
Monika Matusiewicz – Dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Opocznie – 
Zapotrzebowanie jest, ale nie ma środków, żeby kupować stroje dla KGW.   
Mieczysław Wojciechowski – radny – W materiale jest napisane, że MDK prowadzi 
działalność społeczną poprzez organizację gier, warcabów, szachów, tenisu, bilardu. 
Popieram to. Mam propozycję, aby w tym roku zorganizować „Grand prix” świetlic 
wiejskich.  Roczny koszt to 100 zł. Chodzi o to, aby bardziej promować sport, 
zachęcić młodzież do treningów, wprowadzić rywalizację, które świetlice są najlepsze 
sportowo. Przygotuję regulamin, jeśli Pani Dyrektor się zgodzi.  
Monika Matusiewicz – Dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Opocznie – Nie ma 
problemu.  
Zdzisław Wojciechowski – radny – Prosimy,  aby w posiedzeniach Komisji 
uczestniczyli przedstawiciele Wydziału Rolnictwa i Kierownictwa Urzędu.  
 

Komisja przyjęła do wiadomości informację.  
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Ad. pkt. 2. 

Zapytania i wolne wnioski.  
 

 
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodnicząca zamknęła pierwszą część 
posiedzenia.  
 
 
Godzina rozpoczęcia komisji 9.00, godzina zakończenia 10.00  
 
 
Po tym nastąpiła część wyjazdowa Komisji. 
 
 
 
Podczas wyjazdowej części posiedzenia Komisja odwiedziła świetlicę                           
w Stużnie i Karwicach.  
Komisja nie miała żadnych zastrzeżeń.  
 
 
 
 
 
 
 
 

                               Przewodnicząca Komisji  
Protokołowała                                         Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i 

Spraw                                 
Samorządu 

 
Bogumiła Kędziora                                                             Irena Przyborek      
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