
Protok6l nr 1312016 
z posiedzenia Komisji Kultury, OBwiaty i Sportu w dniu 10 paidziernika 2016r. 

Posiedzenie Komisji odbyio sig w Urzgdzie Miasta i Gminy Serock, ul. Rynek 21. 
Poczqtek posiedzenia o godz. 15.30. 

Posiedzenie Kornisji otworzyl Przewodnicqcy Komisji Kultury, OSwiaty i Sportu Mariusz 
Rosinski i poinformowal, ke w posiedzeniu Komisji bierze udzial 3 radnych (nieobecni radni: 
Artur Borkowski, Jaroslaw Pielach oraz Krzysztof Zakolski; lista obecnoici- zalqcznik nr l), 
co stanowi quorum, przy kt6rym Komisja moze obradowak. W posiedzeniu Komisji 
uczestniczyl Zastqpca Burmistrza Jozef Zajqc (lista obecnogci - zalqcznik nr 2). 

Przewodniczqcy Komisji Mariusz Rosin'ski 
Przedstawil nastqpujqcy porqdek posiedzenia: 

1. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie przyznania nagrody za wysokie osiqgniqcia 
w dziedzinie sportu. 

2. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie przyznania wyrbinienia za wysokie 
osiqgniqcia w dziedzinie sportu. 

3. Propozycje ewentualnych dzialaii Rady Miejskiej wpisujqcych siq w plany obchodow 
600-lecia uzyskania praw miejskich przez Serock. 

4. Propozycje wnioskbw Komisji do budietu Miasta i Gminy Serock w roku 2017. 
5. Przyjqcie protokolu z 7 posiedzenia Komisji Kultury, OSwiaty i Sportu. 
6. Sprawy r6kne. 

Do przedstawionego porqdku posiedzenia nie zg~oszono iadnych uwag. Porqdek zostal 
przyjqty bez uwag. 

1. 
Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie przyznania nagrody za wysokie osiqgniqcia 
w dziedzinie sportu 

Przewodniczqcy Komisji Mariusz Rosiriski 
,,Komisja zaproponowala przyznanie nagrody dla Pana Bartosza Szydlowskiego." 

Przewodniczqcy Komisjl Mariusz Rosiriski 
Poddal pod glosowanie projekt uchwaly w sprawie przyznania nagrody za wysokie osiqgniqcia 
w dziedzinie sporu. 

W glosowaniu 
Projekt uchwaly zostal zaopiniowany pozytywnie przy 3 glosach za- jednogloinie (zalqcznik 
nr 3). 

2. 
Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie przyznania wyrhinienia za wysokie osiqgniecia 
w dziedzinie sportu 

Przewodniczqcy Komkji Mariusz Rosin'ski 
,,Komisja zaproponowala przyznanie wyrhhienia za wysokie osiqgniqcia w dziedzinie sportu 
dla Pana Tomasza Lipskiego." 



Przewodniczqcy Komisji Mariusz Rosiriski 
Poddal pod glosowanie projekt uchwaly w sprawie przyznania wyroznienia za wysokie 
osi~gniqcia w dziedzinie sportu. 

W glosowaniu 
Projekt uchwaly zostal zaopiniowany pozytywnie przy 3 glosach za- jednogloSnie (zalqculik 
nr 4). 

3. 
Propozycje ewentualnych dzialan Rady Miejskiej wpisujqcych siq w plany obchod6w 
600-lecia uzyskania praw miejskich pnez Serock 

Przewodniczqcy Komisji Mariusz Rosiriski 
,,Proponowalbym, aby rozpoczqd rok 20 17 specjalnq sesjq Rady Miejskiej poswiqconej tylko 
uroczystoSciom zwiqzanym z 600-leciem nadania praw miejskich, aby w jakii spos6b 
podkreSliC, i e  rozpoczyna siq rok 600-lecia." 

Radny Sla womir Osiwala 
,,Chcialbym zaproponowaC, aby na sesji uroczystej Rady Miejskiej dokonad wrqczenia medali 
,,Za zaslugi dla Miasta i Gminy Serock." 
By6 moze warto zastanowik siq nad zrobieniem alei gwiazd os6b zasluzonych dla Serocka. 
Warto byloby siq zastanowik nad uhonorowaniem wybitnego mieszkanca- honorowego 
obywatela miasta. MySlq, ze powinny to by6 osoby spoza gminy, kt6re zrobily co.4 wybitnego." 

Zastqpca Burmistrza Jdzef Zajqc 
,,Dwa najwiqksze wydarzenia w 2017r.: 
- 23 kwietnia 2017r- przekazanie bulli papieskiej pdqczone z uroczysQ sesjq Rady oraz 
otwarciem Izby Parniqci, 
- piknik historycny i rekreacyjny- trwajq prace. 
22 listopada 201 6r. o godz. 10.00 odbqdzie siq konferencja naukowo- historyczna ,,Serock 
i Mazowsze na przestrzeni wiekow." 

(Nu posiedzenie Komisji przyb$ radny Artur Borkowski). 

Przewodniczqcy Komisji Mariusz Rosiriski 
,,Uwakam, ze sesje uroczyste powinny siq wyr6hia6, aby podkreslic 600-lecie nadania praw 
miejskich." 

Radny Artur Borkowski 
,,MySlq, i e  moina byloby zainaugurowaC rok obchod6w 600-lecia uroczystq sesjq na pocqtku 
roku 201 7." 

4. 
Propozycje wniosk6w Komisji do budietu Miasta i Gminy Serock w roku 2017 

Radny Sla womir Osiwala 
,,Chcialbym zlozyC wniosek, na temat ktorego jui kilkakrotnie w tym roku rozmawiali.4my. 
Odbyly siq komisje objazdowe, gdzie oglqdaliimy place zabaw. W Zegrzu konieczny jest plac 
zabaw dla dzieci. Jest dobra okazja do wykonania takiego placu zabaw, poniewaz dzidka, ktorq 
gmina przejmuje od wojska bqdzie jui niedlugo wlasnoiciq gminy. Jest okazja, aby na tym 










