
Protok61 nr 112017 
z posiedzenia Komisji Kultury, Oiwiaty i Sportu w dniu 23 stycznia 2017r. 

Posiedzenie Komisji odb$o sig w Urzedzie Miasta i Gminy Serock, ul. Rynek 21 
Poczqtek posiedzenia o godz. 14.30. 

Posiedzenie Komisji otworzyl Przewodniczqcy Komisji Kultury, OBwiaty i Sportu Mariusz 
Rosiriski i poinformowal, ze w posiedzeniu Komisji uczestniczy 4 radnych (nieobecni radni: 
Artur Borkowski i Slawomir Osiwala; lista obecnoici- zalqcznik nr I), co stanowi quorum, 
przy ktdrym Komisja moie obradowak. W posiedzeniu Komisji uczestniczyli rowniei: 
Zastqpca Burmistrza Jdzef Zajqc, Dyrektor Zespoh Obslugi Szkdl i Przedszkoli (ZOSiP) Alicja 
Melion, Kierownik Referatu Komunikacji Spolecznej (KS) Beata Roszkowska, Kierownik 
Referatu Ochrony ~rodowiska, Rolnictwa i LeSnictwa (OSR~L) Anna Kamola oraz Kierownik 
Referatu Przygotowania i Realizacji Inwestycji (PRI) Marek Bqbolski (lista obecnoici- 
zalqcznik nr 2). 

Przewodniczqcy Komisji Mariusz Rosiiiski 
Przedstawil nastqpujqcy porzqdek posiedzenia: 

1. Rozpatrzenie projektu uchwaly zmieniajqcej uchwalq w sprawie ustalenia oplat za 

Swiadczenia udzielane w publicznych przedszkolach i oddzialach przedszkolnych 
w szkolach podstawowych prowadzonych przez gminq Miasto i Gmina Serock. 

2. Rozpatrzenie projektu uchwaly zmieniajqcej uchwdq w sprawie ustalenia trybu 
udzielania i rozliczania dotacji z budketu gminy Miasto i Gmina Serock na prowadzenie 
niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania 
przedszkolnego, a takke trybu i zakresu kontroli prawidlowoSci ich pobrania 
i wykorzystywania. 

3. Rozpatrzenie pisma Rady Rodzicdw Szkoly Podstawowej w Zegrzu w sprawie 
instalacji windy. 

4. Zapoznanie ze stanem realizacji zadania modernizacja nawierzchni boiska na Stadionie 
Miejskim. 

5. Oznakowanie tras biegowych i rowerowych- tablica informacyjna na rynku. 
6. Zapoznanie ze stanem przygotowah do uruchomienia Izby Pamiqci i Tradycji 

Rybackich w Serocku. 
7. Przyjqcie protokoldw z posiedzenia Komisji w dniu 28.09.201 6r., 13.10.20 16r., 

21.11.2016r. 
8. Sprawy 1-6-e. 

Do przedstawionego porzqdku posiedzenia Komisji nie zgloszono kadnych uwag, porqdek 
zostal przyjqty . 



Rozpatrzenie projektu uchwaly zmieniajqcej uchwalq w sprawie ustalenia oplat za 
Swiadczenia udzielane w publicznych pnedszkolach i oddzialach pnedszkolnych 
w szkolach podstawowych prowadzonych pnez gmine Miasto i Gmina Serock 

2. 
Rozpatnenie projektu uchwaly zmieniajqcej uchwale w sprawie ustalenia trybu 
udzielania i rozliczania dotacji z budietu gminy Miasto i Gmina Serock na prowadzenie 
niepublicznych pnedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania 
pnedszkolnego, a takie trybu i zakresu kontroli prawidlowoSci ich pobrania 
i wykorzystywania 

Dyrektor ZOSiP Alicja Melion 
,,Pierwsza uchwala dotyczy miany w uchwale, kt6ra ustalila oplaty za Swiadczenia udzielane 
w przedszkolach powyzej bezplatnej podstawy programowej. W zwiqzku z tym, ze gmina od 
2017r. otrzymywala bqdzie subwencjq na dzieci szeicioletnie, od tych dzieci nie pobierarny 
oplaty za swiadczenia ponad bezpiatny czas. W zwiqzku z tym w uchwale Nr 390/XLIII/2013 
z dnia 29 listopada 20 13 r. proponujemy, aby w § 2 ust. 1 dodaC zapis, kt6ry bqdzie wskazywal, 
i e  ustalona oplata w wysokokci 1,OOzI za godzinq pobytu dziecka w przedszkolu dotyczy dzieci 
w wieku do lat 5. Wprowadzenie tej poprawki w zakresie $2 ust. 1 sprawia, ze oplata jest tylko 
skierowana do dzieci do lat 5. Ma to zwiqzek ze zmianq ustawy o systemie oSwiaty. 
Druga uchwala dotyczy m i a n  w uchwale w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji 
z budzetu gminy na prowadzenie niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form 
wychowania przedszkolnego. Ma zwiqzek ze zrnienionq ustawq o systemie oiwiaty w tym 
zakresie. Byly do tej pory wqtpliwoici, ktbre z reguly byly rozstrzygane albo przez Regionalnq 
Izbq Obrachunkowq podczas kontroli albo w procesie sqdowym- dotyczy to gminy Serock. 
Byly roine interpretacje sposobu naliczania dotacji dla przedszkoli. W tej chwili ustawodawca 
wpisal szczegblowo w ustawie o systemie oiwiaty od jakich krodkow naliczana jest dotacja 
i wprowadzil okreklenie- podstawowa kwota dotacji, ktora odnosi siq do zaplanowanych 
wydatk6w bieecych pomniejszonych o niektbre kategorie. Z racji tej, ze pomniejszanych 
kategorii jest ai 1 1, dlatego tez powolujemy siq na art. 78 b ust. 1 dlatego, ze trudno byloby te 
wszystkie kategorie okre4laC. Jekli chodzi o procent wydatkbw bieacych, w oparciu o ktory 
bqdziemy naliczali dotacje dla przedszkoli niepublicmych, pozostawiamy go na tym samym 
poziomie- 75% dla niepublicznych przedszkoli oraz 45% dla innych niepublicznych form 
wychowania przedszkolnego. Jest to procent, ktbry obowiqzuje r6wniez w sqsiednich gminach. 
Ustawa jednoznacznie zapisala, ze do wydatkbw biezqcych przedszkoli doliczamy takze 
czqkciowo koszty ZOSiP, dlatego ze przedszkola nie majq wlasnej obshgi finansowo- 
ksiqgowej. Prowadqcy przedszkola niepubliczne ponosili kwestie, i e  to nie sq wszystkie 
wydatki przedszkola, jekli tylko do podstawy naliczenia przyjmujemy wydatki przedszkola, bo 
przeciez na rzecz przedszkola pracujq ksiqgowi oraz inne osoby. Teraz ustawa jednoznacznie 
okreilila, i e  do tych koszt6w musimy t&e dolicza6 wydatki w jednostkach obslugujqcych 
finansowo- ksiqgowo takie przedszkola. 
W tej sytuacji w $3 uchyla siq ust. 4 i ust. 5, ktbry mbwil, kiedy mieniamy kwotq naliczonej 
dotacji, poniewai juz reguluje to ustawa. Obligatoryjnie musimy jq zmieniC dwa razy w roku- 
wtedy, kiedy dowiadujemy siq jaka jest wysokokd subwencji, poniewai z tej podstawowej 
kwoty odliczarny subwencjq na dzieci z orzeczeniem o potrzebie ksztalcenia specjalnego i takze 
w paidzierniku, kiedy na podstawie danych SIO z 30 wrzeknia zmienia siq statystyczna liczba 
dzieci przedszkolnych. Wszystko jest w tej chwili opisane w uchwale, musimy w naszych 
uchwalach dostosowac zapisy do obowipujqcych przepisow." 






















