
Protokbl nr 712016 
z posiedzenia Komisji Kultury, Oswiaty i Sportu w dniu 16 czerwca 2016r. 

Posiedzenie Komisji odbylo siq w OSrodku Sportu i Rekreacji w Serocku, ul. Pultuska 47. 
Poczqtek posiedzenia o godz. 12.00. 

Posiedzenie Komisji otworzyl Przewodniczqcy Komisji Kultury, OBwiaty i Sportu Mariusz 
Rosiriski i poinformowal, ze w posiedzeniu Komisji uczestniczy 4 radnych (nieobecni radni: 
Agnieszka Oktaba i Artur Borkowski; lista obecno4ci- zalqcznik nr I), co stanowi quorum, 
przy kt6ryrn Komisja moze obradowad. W posiedzeniu Komisji uczestniczyli: Dyrektor 
OSrodka Sportu i Rekreacji (OSiR) Maciej Golawski oraz Koordynator Mazowieckich Igrzysk 
Mlodziezy Szkolnej (MIMSz) Tomasz Jaczynski (lista obecnosci- zalqcznik nr 2). 

Przewodniczqcy Komisji Mariusz Rosiliski 
Przedstawil nastqpujqcy poqdek  posiedzenia: 

1. Przeglqd bazy sportowej jakq dysponuje OBrodek Sportu i Rekreacji. 
2. Zapoznanie ze stanem nawierzchni boiska pilkarskiego na Stadionie Miejskim 

w kontekScie planowanej zmiany na sztucznq nawierzchniq. 
3. Podsumowanie rywalizacji sportowej szkol w rarnach Mazowieckich Igrzysk 

Mlodziezy Szkolnej w roku szkolnym 201 5/20 16. 
4. Sprawy rbine. 

Nastqpnie Przewodniczqcy Komisji zaproponowal zmianq porzqdku obrad polegajqcq na 
zmianie kolejnosci rozpatrywanych punkt6w: punkt 3- Podsumowanie rywalizacji sportowej 
szk62 w ramach Mazowieckich Igrzysk Mlodzieiy Szkolnej w roku szkolnym 20 1 5/20 16 jako 
punkt 1 oraz punkt 1- Przeglqd bazy sportowej jakq dysponuje OBrodek Sportu i Rekreacji jako 
punkt 2, natomiast punkt 2- Zaponanie ze stanem nawierzchni boiska pilkarskiego na 
Stadionie Miejskim w kontekgcie planowanej zmiany na sztucznq nawierzchniq jako punkt 3.; 

Do zaproponowanej zmiany porqdku obrad nie zgloszono uwag, porqdek obrad wraz 
z zaproponowanq zmianq zostal przyjqty bez uwag. 

1. 
Podsumowanie rywalizacji sportowej szk6l w ramach Mazowieckich Igrzysk Mlodzieiy 
Szkolnej w roku szkolnym 201512016 

Dyrektor OSiR Maciej Goiawski 
,,Rolg OSrodka Sportu i Rekreacji w Serocku jest przede wszystkim koordynowanie 
Mazowieckich Igrzysk Mlodziezy Szkolnej, zar6wno na etapie gminnyrn oraz ponad gminnym. 
Od roku szkolnego 20 15/20 16 zostal wprowadzony regulamin Mazowieckich Igrzysk 
Mlodzieiy Szkolnej (zalqcznik nr 3). Nastqpila r6wniez zmiana na pozycji koordynatora 
MIMSz. Wprowadzenie regulaminu, jak rowniez zmiana koordynatora pozwolila narn na duie 
usprawnienie tych poczynafi. 
Podsumowaniem byla SPartakiada, czyli podsumowanie w kategorii szkol podstawowych, jak 
rdwniez Gimnazjada- w kategorii girnnazjum. Majq one przede wszystkim aspekt zabawowy, 
ugruntowanie pozycji danej szkoly bqdi tez pokazania w jednym turnieju multisportowoBci 
danej szkoly. 



Chcielibyimy zwrbcik uwagq na dobre wyniki ucnibw przede wszystkim na szczeblu miqdzy 
powiatowym i wojewbdzkim. 
Jestem zadowolony z organizacji i z dzialalnoici w tym roku zawod6w. Nie ma duiych napiqC 
pomiqdzy szkolami, nauczycielami w-fu, udaje siq tego unikak. Odbywa siq to w poczuciu 
rywalizacji sportowej a nie rywalizacji zawodowej ." 

Koordynator MZMSZ Tomasz JacZyriski 
,,Udzid w zawodach na szczeblu wojewodzkim jest to jui bardzo duiy sukces naszych szkbl. 
Wydaje mi siq, i e  na pewno w biegach przelajowych oraz dyscyplinach zespolowych mamy 
bardzo utalentowane dzieci i mlodziez. Chcielibyimy, aby z roku na rok wyglqddo to coraz 
lepiej . 
Jezeli chodzi o organizacjq Mazowieckich Igrzysk Mlodziezy Szkolnej na terenie gminy, 
wydaje mi siq, ze wyglqda to lepiej nik w ubieglym roku, poniewai liczy siq aspekt sportowy 
a nie aspekt zawodowy wirod nauczycieli. 

Jeili chodzi o klasyfikacjq szkcil gimnazjalnych, I miejsce- Serock z wynikiem 184 punkty, 
I1 miejsce- Wola Kielpsska z wynikiem 162 punkty oraz I11 miejsce- Zegrze z wynikiem 13 1 
punkt6w. 
Klasyfikacja szkcil podstawowych przedstawia siq nastqpujqco: I miejsce- Serock z wynikiem 
277 punktbw, I1 miejsce- Wola Kielpinska z wynikiem 225 punkty, I11 miejsce- Jadwisin 
z wynikiem 108 punktbw oraz IV miejsce- Zegrze z wynikiem 92 punkty. 
Chcidbym wprowadzik miany w organizacji i regularninie Mazowieckich Igrzysk Mlodziezy 
Szkolnej ." 

Dyrektor OSiR Maciej Golawski 
,,Nie ulega wqtpliwoici, ze aspektem rozwoju pewnych dyscyplin sportowych jest posiadana 
baza sportowa, uprawnienia trenerskie czy teb stawianie na poszczeg6lne dyscypliny sportowe 
w danych szkolach. Blokuje nas baza szkolna. Brak jest dobrej bazy szkolnej. Myilq, ze mokna 
jeszcze dyskutowak na temat unowoczeinienia, rozbudowy bazy szkolnej." 

(Nu posiedzenie Komisji przybyia radna Agnieszka Oktaba). 

Radny Slawomir Osiwala 
,,Cieszq siq z jednej strony, ie tak jak powiedzial Pan Dyrektor, podjqto wldciwe decyzje 
i zdecydowano o utworzeniu stanowiska koordynatora. W moim rozumieniu jest to 

koordynacja zajqk realizowanych przez szkoly a niektbre przez Oirodek Sportu i Rekreacji. 
Spartakiada mlodziezy szkolnej wynika z nauczania w szkolach. Szkoky w dzialalnoici 
sportowej, edukacyjnej, kulturalnej majq swoje zadania, ktbre sq realizowane i m.in. jest 
rywalizacja szkol na poszczeg6lnych poziomach w ramach tych dyscyplin sportowych, ktbre 
sq objqte programem nauczania w szkolach. Nie ma tutaj klasyfikacji innych dyscyplin 
sportowych, kt6re by ewentualnie moina bylo jeszcze koordynowak, poniewak w moim 
przekonaniu nie mieszcq siq one w programie MIMSz. Cieszq siq z tego, ze kt04 podjql siq 
koordynacji tych dzialari, poniewa2 kaida szkola do tej pory robila to na wlasnyrn podworku, 
kaidy nauczyciel w-fu oceniany przez swojego dyrektora u w d ,  ze wyniki musq by6 
najlepsze i przyldadd siq bardziej do jednej dyscypliny. JeSli mamy pewnq klasyfikacjq i ona 
decyduje o pewnym realizowaniu programu przez szkdy, to kaZx3a z tych dyscyplin jest na 
rbwni waina. Bardzo dobrze, ze dzidania szk6l sq koordynowane przez kogoi niezaleknego. 
Regulamin MIMSz jest tak skonstruowany, ze cda odpowiedzialnoSC za Mazowieckie Igrzyska 
Mlodziezy Szkolnej jest traktowana jako zadanie Oirodka Sportu i Rekreacji. Wydaje mi siq, 
2e nie jest to zadanie OSiR. Nie powinniimy obciqkak i rozliczad OSIR-u za Mazowieckie 
Igrzyska Mlodziezy Szkolnej. Zawsze podkreilalem, ze OSiR jest oirodkiem, ktbry w moim 



przekonaniu powinien spelnia6 role organizacji sportu powszechnego, czyli dla wszystkich 
chqtnych do uprawiania sportu, wychodzqc do kaidego mieszkahca z ofertami, jak ten czas na 
sportowo na terenie gminy moina spqdzi6. Dla mnie OSrodek Sportu i Rekreacji powinien by6 
ta, baq, kt6ra w pewnym sensie jest ushgowa, chociaiby w zakresie realizacji zadah gminnych 
na zasadzie Mazowieckich Igrzysk Miodziezy Szkolnej. Cieszq siq z tego, ze to nie Pan 
Dyrektor jest osobigcie zaangaiowany w koordynowanie, ustalanie termin6w rozgrywek 
miqdzyszkolnych, ale jest to zadanie gmin. OSrodek dysponuje baq ,  sprzqtem, ktdry ma by6 
na tego typu imprezy gotowy do uiycia. Bardzo dobrze, ze to co jest podstawq dzialania 
w szeroko rozurnianej kulturze fizycnej zaczyna siq dzia6 w szkolach. Sq okreSlone terrniny 
zawod6w okreilonych dyscyplin, jest rywalizacja, jest punktowanie. Kaida rywalizacja musi 
siq konczy6 okre5leniem lokat, kaidy sukces powinien by6 nagradzany. Zgodnie z regulaminem 
wszelkiego rodzaju nagrody w postaci dyplombw, puchar6w itd. obarczajq Dyrektora OSIR, co 
powoduje, ze jest on wlqczony w tq imprezq, poniewa2 jest to jedna z imprez sportowych na 
terenie grniny. 
JeSli mialbym odnieS6 siq do regulaminu, unikalbym rzeczy, kt6re w moim przekonaniu do tej 
imprezy jako jednej z imprez organizowanych, podporqdkowuje pod Dyrektora OSIR. 
Koordynatorowi przypisalbym zadanie zwipane z rozstrzyganiem spor6w, interpretacjq 
zapisdw regulaminowych itd. 
Mojq uwagq zwr6cil zapis $3 pkt ppkt 2- ,,Koordynatorem moke by6 nauczyciel w-f lub 
absolwent AWF. Kandydatury mogq z g l a s d  dyrektorzy szkol podstawowych i gimnazjalnych 
z terenu gminy Serock." Regulamin zaklada, ze nauczyciele czy szkoly bqdq mialy prawo 
wskazywa6, kto moze by6 koordynatorem, co jest w sprzecnoSci z zapisem $3 pkt ppkt 4- 
,,Koordyantor jest zatrudniany na podstawie umowy cywilno-prawnej przez Dyrektora OSiR." 
Albo podporqdkowujemy, ze jest pracownik OSiR, kt6rego zadaniem jest tylko koordynacja 
tej imprezy czy koordynacji sportu szkolnego albo niech zajmie siq tym zesp61 szk6l. Czy statut 
Oirodka Sportu i Rekreacji, struktura organizacyjna, zatrudnienie wynikajqce z zadaii OSrodka 
Sportu i Rekreacji przewiduje takq funkcjq? 
Cieszq siq, ke sprawy sportowe rozpoczynajqce siq na poziomie szk6l podstawowych 
i gimnazj6w nareszcie doczekdy siq koordynacji na stale. 
W regulaminie jest zapis m6wiqcy o tym, ze ,,Organizacja Zawod6w odbywa siq we wsp6lpracy 
z nastqpujqcymi podmiotarni: 

1) Szkolnym Zwiqzkiem Sportowym Warszawy i Wojew6dztwa Mazowieckiego; 
2) powiatem legionowskim." 

Kto na szczeblu powiatu jest osobq wsp6lpracujqcq na zasadzie organizacji MIMSz?' 

Dyrektor OSiR Maciej Golawski 
,,Jest funkcja koordynatora w Starostwie Powiatowym." 

Radny Slawomir Osiwala 
,,Mam nadziejq, ze tego typu dziaianie sportowe na szczeblu szk6l podstawowych i gimnazj6w 
bqdzie dawalo efekt koncowy, ze ci najlepsi, kt6rzy reprezentujq szkolq, gminq, powiat a moie 
majq dobre wyniki na szczeblu wojew6dzkim, moim zdaniem sq to te talenty, kt6re warto 
szlifowa6 i te osoby, ci reprezentanci powinni w pewnym momencie male26 siq pod opiekq 
trenerbw, instruktor6w, kt6rymi juz zawiaduje OSrodek Sportu i Rekreacji." 

Dyrektor OSiR Maciej Golawski 
,,Duio dzieci i mlodzieiy osiqgajqcych dobre wyniki podczas MIMSz juz trenuje w OSrodku 
Sportu i Rekreacji." 



Radny Slawomir Osiwala 
,,W ramach OSrodka Sportu i Rekreacji, majqc od podstaw nadz6r czy wiedzq jak ten sport 
ksztaltuje siq na terenie gminy na poziomie szkoly podstawowej i girnnazjum, dyscypliny 
sportowe, kt6re sq rozgrywane w ramach MIMSz, czy nie powinniimy siq zastanowik, aby te 
sekcje funkcjonowaly w ramach OSrodka Sportu i Rekreacji." 

Koordynator MIMSz Tomasz Jaczyriski 
,,WiqkszoiC uczni6w g6ruje we wszystkich dyscyplinach sportowych. Te same dzieci biorq 
udzial we wszystkich dyscyplinach." 

Przewodniczqcy Komisji Mariusz Rosiriski 
,,JeSli chodzi o Mazowieckie Igrzyska Mlodzieiy Szkolnej schemat, kt6ry jest, dziala jui od 
lat. Natomiast w ostatnim roku zostaiy podjqte dzialania, kt6re spowodowaly to, i e  wszystko 
zostaio wlozone w pewne ramy. Powstai regulamin, kt6rego wczeiniej nie bylo i w tym 
momencie regulamin okreSla pewne zasady, ustala pewien spos6b organizacji tych zawodbw. 
Natomiast jeili chodzi o koordynatora moim zdaniem, takie tez byly zalozenia, ze dobrze jest, 
aby byl to jeden z nauczycieli w-fu. Jest bezstronny w tym sensie, ze jego zadania polegajq na 
tym, aby zajqk siq organizacjq tego, a wiqc ustaleniem terminow i skonsultowaniem tych 
termin6w z innymi nauczycielarni i OSrodkiem Sportu i Rekreacji. 
Zawody gminne odbywajq siq w soboty, gdzie dzieci majq dzien wolny i nie opuszczajq zajqk 
lekcyjnych. Natomiast zawody na szczeblu powiatowym odbywajq siq w tygodniu, ale jest ich 
zdecydowanie mniej . 
Koordynatorem powinna by6 osoba, ktora na co dzien w tych zawodach startuje, przygotowuje 
dzieci i mlodziez. Taki system zostal wczeiniej wybrany, ze OSrodek Sportu realizuje to 
zadanie. 
Populacja dzieci i mlodziezy w gminie nie jest ai tak duia, aby bylo tutaj miejsce na tyle 
dyscyplin, ale gdyby byla taka potrzeba, powinniimy temu sprostak. Wiele uzdolnionych dzieci 
i mlodziezy chce zaistniek we wszystkich dyscyplinach, ale wybierajq jednq dyscyplinq, ktbrq 
najbardziej lubig w kt6rej sq najlepsi. Nie do konca jest material ludzki do tego, aby te inne 
dyscypliny rozwijak. Jest to jednak podstawa, aby te dzieci mogky rozwijak swoje umiejqtnoici, 
swoje talenty w sekcjach OSrodka Sportu i Rekreacji. Dzieci i mlodziez majq mozliwoiC 
trening6w w OSiR. Jednak organizujqc zawody w ramach MIMSz dajemy szerokiej rzeszy 
dzieci i mlodziezy moiliwoik udzialu w zawodach sportowych. 
Wydaje mi siq, Ze wszystko dobrze funkcjonuje, regulamin przydal siq i pewne rzeczy 
poukladal. W tym momencie nic w tym regulaminie nie zmienialbyrn. Na kaidq szkdq 
przypada organizacja zawodbw. Patrqc na organizacjq MIMSz w gminie i porbwnujqc to 
z organizacjq na szczeblu powiatu, bardzo czqsto jestehmy na wyiszym poziomie nii 
organizacja tych zawod6w na poziomie powiatu lub miqdzy powiatowym. Uw-, ze 
organizacja MIMSz na poziomie gminy jest na bardzo dobrym poziomie. Daleki bylbym od 
tego, aby cokolwiek zmieniak. Punktacjq, kt6ra jest, dajemy moiliwoiC udzialu w zawodach 
szerokiej rzeczy dzieci i mlodziezy. JeSli szkola chce siq liczyk w punktacji, musi startowak we 
wszystkich dyscyplinach. Dajemy moiliwoik dzieciom, aby zapoznaly siq z danq dyscyplinq 
sportowq. Sq to bardzo wabe  cele. Poza tym na kaide zawody jest zapewniony transport dla 
dzieci i mlodzieiy." 

Radny Slawomir Osiwala 
,,W $6 regulaminu jest zapis, i e  organizacja Spartakiady odbywa siq wg okreilonego 
harmonogramu, jest wyliczone kto do roku szkolnego 2019/2020 bedzie organizatorem. 
Natomiast w $8 jest zapis, ze uczestnikami zawod6w moie by6 mlodziei urodzona w roku 2003 
i mlodsi (w przypadku szk61 podstawowych) oraz mlodziek urodzona w roku 2000 i m4odsi 



( w przypadku gimnazj6w). Onacza to, i e  w roku 201 8 mlodziei szkolna bqdzie mida 15 lat 
a girnnazjali6ci 19 lat." 

Koordynator MIMSz Tomasz Jaczyiiski 
,,Jest to regulamin na rok szkolny 20 15/20 16. Co roku regulamin jest zrnieniany." 

Dyrektor OSiR Maciej Golawski 
,,Co roku bedziemy dokonywali przeglqdu regulaminu." 

Przewodniczqcy Komkji Mariusz Rosiriski 
,,Czy byly odwolania?" 

Dyrektor OSiR Maciej Goiawski 
,,Nie bylo odwolari." 

Przewodniczqcy Komisji Mariusz Rosiriski 
,,Rozumiem, ze nie mamy punktacji powiatowej ." 

Koordynator MIMSz T o m z  Jaczyriski 
,,W ubieglym roku nie bylo punktacji powiatowej. W tym roku r6wniez nie mamy iadnej 
informacji w tym zakresie." 

Przewodniczqcy Komisji Mariusz Rosiriski 
,,Czy byly podczas zawod6w problemy z sqdziowaniem, przygotowaniem miejsca zawod6w, 
z opiekq medycnq?" 

Koordynator MIMSz Tomasz Jaczyiiski 
,,JeSli chodzi o sgdzibw, nie na wszystkich zawodach sq obecni sgdziowie, np. nie ma sqdzi6w 
podczas zawod6w w tenisie stolowym. Byl zglaszany ustnie wniosek w tym zakresie ze strony 
organizatora zawod6w w tenisie stolowym. Zawody w tenisie stolowym nie sq objgte 
sqdziowaniem. Podobnie jest w przypadku zawod6w w gimnastyce, kt6re w tym roku odbyly 
siq po raz pierwszy w naszej gminie." 

(Nastgpnie Komisja zapoznala sig z obiektami sportowymi znajdujqcymi sig na terenie Oirodku 
Sportu i Rekreacji- boisko gldwne, boisko ze sztucznq nawierzchniq, trybuny, kort tenisowy itd) 

(Posiedzenie Komisji opuicila radna Agnieszka Oktaba) 

2. 
Pneglqd bazy sportowej j a b  dysponuje OBrodek Sportu i Rekreacji 

3. 
Zapoznanie ze stanem nawienchni boiska pilkarskiego na Stadionie Miejskim 
w konteMcie planowanej zmiany na sztucznq nawienchnie 

Dyrektor OSiR Maciej Goiawski 
, ,Ban sportowa powieksza siq z roku na rok. JakiS czas temu do eksploatacji doszlo boisko 
wielofunkcyjne w Nowej Wsi, w tym roku tzw. dzika plaia, czyli czqSC wysypana piaskiem, 
ale trzeba jq zagospodarowa6 i utrzymywat. 
W sklad bazy sportowej OSiR wchodzi: 



- kompleks sportowy w Serocku przy ul. Puhskiej 47 (siedziba OSiR wraz z infiastrukturq 
obiektu, w sklad kt6rej wchodq: stadion miejski, boisko ze sztucznq trawq, kort tenisowy, 
bieknia lekkoatletyczna, silownia zewnqtrzna, budynki magazynowo- garaiowe), 
-pl& miejska (budynek sanitarny oraz oddzielny budynek maszynowni, molo, ciqg 
drewnianych kiadek naziemnych, boisko do siatkbwki plaiowej, boisko wielofunkcyjne 
z nawierzchniq syntetycznq, plac zabaw i wodny plac zabaw, silownia zewnqtrzna), 
-0irodek Wypoczynku Letniego w Jadwisinie wraz z boiskiem trawiastym, 
- boisko wielofunkcyjne SOKOLIK w Nowej Wsi. 
Mamy r6wnie2 tzw. bazq uiyczonq- boisko w Woli Kieipihskiej oraz hala sportowa przy PZSP 
w Serocku. 
Obciqkenie treningowe zajqk- boisko gl6wne- 44 godzin w miesiqcu, czyli 11 godzin 
tygodniowo. Maksymalne wykorzystanie boiska to 7 godzin tygodniowo, aby moina bylo 
utrzymak boisko w naleiytym stanie. 
Boisko boczne- miesiqczne wykorzystanie to 106 godzin. Boisko glbwne mogloby by6 
wykorzystywane rbwniei w taki samym stopniu, bo wykorzystujemy boisko szkolne na 
potrzeby najmlodszych grup piikarskich (285 godzin rocznie). Boisko szkolne w Jadwisinie- 
rniesiqczne wykorzystanie boiska wynosi 70 godzin. 
Hala sportowa przy PZSP w Serocku- koszt wynajmu wynosi 80zi1 godzinq. Roczne obciqkenie 
hali sportowej to 848 godzin. Sala gimnastyczna w SP w Serocku- 547 godzin rocznie. Sala 
girnnastyczna w SP Jadwisin- 107 godzin rocznie, sala gimnastyczna w ZS w Zegrzu- 209 
godzin rocznie, sala ZS w Woli Kidpiriskiej- 11 godzin rocznie. Korzystamy r6wnieS z hali 
sportowej w Dzierzeninie. W tym roku korzystaliimy z hali w Dzierzeninie w wymiarze 144 
godzin. Pokazuje to jakie jest zapotrzebowanie na hale sportowq w gminie. Miesiqczna suma 
obciqkenia obiektbw w trakcie zajqk to 4077 godzin. 
Koszt utrzymania boiska w 2015r. wynibsl 70.730,00A, w tym semis boiska ze sztucmq 
nawierzchniq (5.500,OOA). 
W sekcjach prowadzonych przez OSiR bierze udzial545 osbb. 
W zwipku z powyzszym nalezy okreilik priorytety inwestycyjne w zakresie rozbudowy 
infrastruktury sportowo- rekreacyjnej Oirodka Sportu i Rekreacji: 
- budowa Centrum Sportu i Rekreacji w Serocku, 
- zmiana nawierzchni boiska stadionu miejskiego w Serocku na sztucznq trawq wraz 
z remontem 2 szatni, oiwietlenia i termomodernizacjq siedziby Oirodka Sportu i Rekreacji 
w Serocku (zalqcznik nr 4)." 

Przewodniczqcy Komisji Mariusz Rosiriski 
,,Jeili powstaloby boisko ze sztucmq nawierzchnig oszczqdnoSci zwiqzane z utrzymaniem 
boiska trawiastego wynioslyby okolo 40.000~1 rocznie." 

Radny Stawomir Osiwala 
,,Sq to koszty bieiqce. Jeili m6wimy o inwestycji jakq byiaby zrniana nawierzchni, powinniimy 
wyjik od tego, i e  dzisiaj ponosimy koszty w wysokoici 70.000~1, wydatkowak musimy 
1.500.000A. Pytanie przez ile lat kwota przeznaczona na boisko bqdzie siq arnortyzowalo. 
Wtedy trzeba obliczyk koszt utrzymania." 

Przewodniczqcy Komisji Mariusz Rosiriski 
,,Czy moglibyimy pozyskak dofinansowanie ze Srodkbw zewnqtrznych na wymianq sztucznej 
nawierzchni?" 



Dyrektor OSiR Maciej Golawski 
,,Dofinansowanie dla naszej gminy moze wynieSC 33%. W tym roku zostal ogloszony przetarg 
na wykonanie dokumentacji projektowej zrniany nawierzchni z naturalnej na sztucznq" 

Przewodniczqcy Komisji Mariusz Rosiriski 
,,Patrzqc na harrnonogram trening6w pi& noinej styczen- marzec na boisku ze sztucznq 
nawierzchniq, widak, ze poniedzidek jest wylqczony z trening6w. W poniedzidek treningi nie 
mogq siq odbywae, poniewai OSrodek ma dzieh wewnqtrzny, poniewai jest czynny w sobotq. 
Jest to z w i v e  z tym, ze nie ma odpowiedniej liczby pracownik6w, natomiast w tyrn czasie 
mogloby odbywak siq treningi. Jest to problem i nalekaloby siq zastanowik nad rozwiqzaniem, 
poniewai docierajq do mnie glosy mieszkdc6w, ze jest boisko, na kt6ryrn moina byloby 
trenowak, a nie trenujemy na tym boisku, tylko korzystamy z hali sportowej. Nie ma 
moiliwo6ci wydluienia godzin pracy pracownik6w." 

Dyrektor OSiR Maciej Gdawski 
,,Jest to nasz odwiecny problem. Jezeli pracujemy w weekendy, musimy oddawak 
pracownikom godziny wolne. M6wimy o treningach w poniedzidki od godz. 16.30. Na 
stanowisku portieral recepcjonistki jest zatrudniona osoba, kt6ra pracuje od godz. 13.00 oraz 
w soboty i niedziele, kiedy sq rozgrywane mecze. Pozostali pracownicy od godz. 8.00 do 
godz. 13.00 dodatkowo wykonujq te zadania. Udalo nam siq pozyskaC stazystq z Powiatowego 

Urzqdu Pracy." 

Radny Krzysztof Zakolski 
,,Jaka jest fonna korzystania ze stolowki w Jadwisinie?" 

Dyrektor OSiR Maciej Golawski 
,,Mamy podpisanq ze szkolq umowq, zgodnie z kt6rq szkola udostqpnia nam stol6wkq. 
Natomiast my zatrudniamy osoby do przygotowywania posilk6w, zakupujemy produkty." 

4. 
Sprawy rdine 

Przewodniczqcy Komisji Mariusz Rosiriski 
,,Chcidbym poprosik Psuistwa o wyraienie zgody na opublikowanie na stronie internetowej 
Urzqdu listu z podziqkowaniami dla nauczycieli i pracownik6w szk61 z okazji zakonczenia roku 
szkolnego." 

Przewodniczqcy Komisji Mariusz Rosiriski 
Stwierdzil wyczerpanie porqdku obrad, podziqkowal wszystkim za udzial i zakohczyl 
posiedzenie Komisji Kultury, OSwiaty i Sportu o godz. 15.15. 

Proto owala 

Anna k 1 iriska 

Przewodniczqcy 
K o m i s p  O c  

ariusz Rosiriski 




