
Protokbl nr 112017 
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 19 stycznia 2017 r. 

Posiedienie Komisji odbylo sig w Urzgdzie Miasta i Gminy w Serocku, ul. Rynek 21. 
Poczqtek posiedzenia o go&. 14.00. 

Posiedzenie Komisji otworzyla Przewodnicqca Komisji Rewizyjnej Jolanta Kaczmarska 
i poinforrnowala, ze w posiedzeniu Komisji uczestniczy 4 radnych (nieobecni radni: Slawomir 
Osiwaia i Kazimierz Sosnowski; lista obecnogci- zalqcznik nr I), co stanowi quorum, przy 
ktorym Komisja moze obradowat. W posiedzeniu Komisji uczestniczyli: Zastqpca Burmistrza 
Jozef Zajqc, Skarbnik Monika Ordak, Dyrektor Zespolu Obslugi Szk6l i Przedszkoli (ZOSiP) 
Alicja Melion oraz Kierownik Referatu Organizacyjno- Prawnego i Obshgi Rady Miejskiej 
(RMP) Rafal Karpinski (lista obecnogci- zalqcznik nr 2). 

Przewodniczqca Komisji Jolanta Kaczmarska 
Przedstawila nastqpujqcy porqdek posiedzenia: 

1. Rozpatrzenie pisma rodzicow uczniow Zespoh Szk61 w Zegrm o zainstalowanie windy 
w budynku szkoly. 

2. Kontrola realizacji wymiany w rarnach wspolpracy rniqdzy miastami partnerskimi za 
20 16r. 

3. Sprawy rokne. 

Do przedstawionego porzqdku posiedzenia nie zgloszono iadnych uwag. Porzqdek zostal 
przyjqty bez uwag. 

1. 
Rozpatnenie pisma rodzicbw uczni6w Zespolu Szk6l w Zegnu o zainstalowanie windy 
w budynku szkoly 

Radny Mariusz Rosiriski 
,,Skiadam wniosek o zdjqcie tego punktu z poriqdku posiedzenia Komisji, poniewai to pismo 
zostaio skierowane do Komisji Kultury, OSwiaty i Sportu a tylko do wiadomoSci Komisji 
Rewizyjnej. Nie wiem dlaczego mielibyimy zajmowat siq tym pismem na Komisji 
Rewizyjnej ." 

Przewodniczqca Komisji Jolanta Kaczmarska 
,,Pismo zostalo skierowane do wiadomoSci Komisji Rewizyjnej, wiqc Komisja powinna 
zapoznak siq z treiciq pisma. Poproszq Pana Burmistrza o kr6tkie wyjaSnienie sprawy." 

Zastgpca Burmktrza Jdzef Zajqc 
,,ZapoznaliScie siq Pai5stwo z treSciq pisma oraz calej korespondencji w tej sprawie (Aqcznik 
nr 3). Nie zgadzarn siq z treSciq zdania w pihmie, ze burmistrz odmawia budowy platformy. 
Tego w skierowanym do rodzicow piimie nie stwierdzilem. Zostalo napisane, ze bqdziemy 
poszukiwa6 mo2liwoSci i sposobu rozwiqzania tego problemu. Nie moiba wiqc tego traktowat 
w ten sposob, ze jednoznacznie m6wimy nie. 
Warto przyblizyk Pahstwu temat Zegrza. WczeSniej podobnq sytuacje mielismy w gimnazjurn 
w Serocku i w jakiS sposob przebrnqliSmy przez te trudne lata. Uczen niepelnosprawny byl 
wowczas wspomagany pracownikiem, ktory przenosil ucznia na pienvsze piqtro. Mamy teraz 



ucznia niepelnosprawnego w Zegrzu, ktorego obwodem szkolnym jest szkola w Woli 
Kielpinskiej. Ze wzglqdu na to, i e  rodzice i uczen wybrali szkolq w Zegrzu, uznajqc i e  tam 
bqdzie lepiej, poszliimy im na rqkq. Do dzisiaj iadna ze szkol na terenie gminy nie ma 
warunk6w, aby przyjmowak dzieci niepelnosprawne. W zwiqzku z tym zawsze sugerujemy 
rodzicom, ieby szukali takich szkol, kt6re stwarzajq warunki pelnej obslugi takiej osoby. 
Poniewaj rodzice dziecka wybrali szkolq w Zegrzu, zgodziliimy siq na to. Uczen chodzi do tej 
szkoly, w tej chwili jest w VI klasie. Bqdzie przechodzil do klasy VII. W szkole w Zegrzu klasy 
1-111 majq zajqcia na parterze, natomiast klasy IV- VI na I piqtrze. zeby ulatwik pracq z tym 
uczniem, w ubieglym roku wyddem polecenie, aby Pani Dyrektor zorganizowala jednq sale na 
dolq. Zostalo to zorganizowane w ten sposob, ze klasa I11 miala zajqcia przy klasie IV i do tego 
czasu nie bylo iadnych problem6w z tym zwiqzanych. Wakne jest tez, i e  w Zegrzu 
wykonaliimy solidny remont i na parterze zostda wykonana toaleta dla osob 
niepelnosprawnych. Na g6rze takiej toalety nie ma. 
Zar6wn0 Pan Burrnistrz, jaki i ja oraz Pani Dyrektor Melion oraz Pani Dyrektor Szkoly 
w Zegrzu nie jesteimy przeciwni budowie tej platformy. Zdajemy sobie sprawq, ze takie 
ulatwienia powinny byk. W wiqkszoici gmin w Polsce w szkolach starego typu nie ma 
zabezpieczenia dla os6b niepelnosprawnych. Natomiast tam gdzie buduje siq szkolq lub 
rozbudowuje o nowe elementy, staramy siq, aby te windy powstaly. Przykladem tego moze by6 
rozbudowa szkoly w Jadwisinie, gdzie budujemy lqcznik, ale oprbcz tego r6wniei dwie sale 
dla dzieci mlodszych, toaletq dla os6b niepelnosprawnych. Bqdzie rowniez winda, kt6ra bqdzie 
dzialala od wrzeinia. W szkole w Jadwisinie bqdq odpowiednie warunki dla osob 
niepelnosprawnych, co bqdzie powodowalo, ze w przyszloici, jeili na naszym terenie bqdzie 
dziecko niepelnosprawne, bqdziemy albo proponowak rodzicom i uczniowi szkolq w Jadwisinie 
lub inn4 szkolq z terenu powiatu legionowskiego. Z Paniq Dyrektor Melion dwa dni temu 
byliimy w szkole w Lajskach. Jest tam szkola przystosowana dla os6b niepelnosprawnych oraz 
z elementem edukacji wlqczajqcej. W tej szkole sq warunki dla os6b niepelnosprawnych. 
Zamiast do Zegrza rodzic m6glby pmywiei6 dziecko do szkoly w Eajskach, bo pewnie byimy 
mogli to wynegocjowak. Natomiast teraz nie ma iadnej potrzeby, bo rownie dobrze moze 
przywieik dziecko do szkoly w Jadwisinie, gdzie mamy dwie klasy VI licqce lqcznie 35 os6b. 
Wykonaliimy na szkolq Zegrzu solidny projekt na kompleksowy remont z dociepleniem 
szkoly, z dociepleniem dachu, z fotowoltaikq, wymianq centralnego ogrzewania, elektryki itd. 
Koszt remontu byl zaplanowany na kwotq ponad 2.500.000 zl. Wniosek o dofinansowanie tej 
inwestycji doiyliSmy do Regionalnego Programu Operacyjnego. Niestety tak jak pozostalym 
gminom z terenu powiatu legionowskiego nie udalo nam siq mieicik w punktacji. W zwiqzku 
z tym nie udalo siq uzyskak dofinansowania. W projekcie tyrn byla ujqta budowa platforma dla 
osob niepelnosprawnych. Jak Pahstwo pamiqtacie, miala to by6 inwestycja do rozliczenia 
w dwu lub trzyletnim okresie budietowym. Byly zaplanowane irodki wlasne w wysokoici 

280.000zl. Poniewai w stanie fatalnym jest w tej szkole centralne ogrzewanie, wymiany 
wymaga r6wniez instalacja elektryczna, przeprowadziliimy analizq koszt6w wymiany systemu 
ogrzewania. Koszt wymiany C.O. to kwota okolo 400.000zl. W tej chwili brakuje nam jui  okolo 
100.000zl, aby wykonad to zadanie. Nie mamy bowiem 2.500.000~1, aby wykonak planowany 
kompleksowy remont, chyba ze otworq siq dodatkowe icieiki, kt6re spowodujq, ze bqdziemy 
aplikowak o Srodki zewnqtrzne i ponawiak ten wniosek. Budowa platformy przy schodach dla 
os6b niepelnosprawnych w kosztorysie inwestorskim to kwota okolo 120.000~1. Zadajemy 
sobie pytanie, czy w zwiqzku z tym, i e  od wrzeinia mamy wind9 na terenie szkoly 
w Jadwisinie, nie zaproponowak uczniowi korzystania z dobrych warunkdw na terenie szkoly 
w Jadwisinie czy na silq wydak 100.000~1 czy 120.000~1 na budowq platformy w szkole 
w Zegrzu, ktdra posluiy nam przez dwa lata, potem bqdzie nieuzytkowana, poniewaz jeili bed4 
na terenie gminy dzieci niepelnosprawne, bqdziemy je kierowak do szkoly w Jadwisinie, gdzie 
sprawy technicme sq lepiej rozwiqzane. Jest pytanie czy jest sens przeznaczania tych irodk6w 


















