
Protokbl nr 512017 
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 5 czerwca 2017r. 

Posiedzenie Komisji odbylo sig w Urzgdzie Miasta i Gminy w Serocku, ul. Rynek 21. 
Poczqtek posiedzenia o godz. 14.00. 

Posiedzenie Komisji otworzyla Przewodnicqca Komisji Rewizyjnej Jolanta Kaczmarska 
i poinformowala, ke w posiedzeniu Komisji bierze udzial3 radnych (nieobecni radni: Stanislaw 
Krzyczkowski, Slawomir Osiwala i Kazimierz Sosnowski; lista obecnogci- zalqcznik nr I), 
co stanowi quorum, przy kt6rym Kornisja moke obradowad. W posiedzeniu Komisji 
uczestniczyli: Zastqpca Burmistrza J6zef Zajqc, Sekretarz Tadeusz Kanownik, Dyrektor 
OSrodka Sportu i Rekreacji (OSiR) Maciej Golawski, Kierownik Referatu Organizacyjno- 
Prawnego i Obslugi Rady Miejskiej (RMP) Rafal KarpiAski, Pelnomocnik Prawa 
i SprawiedliwoSci w gminie Serock Rafal Tyka oraz Pan Konrad Michalski (lista obecnogci- 

zalqcznik nr 2). 

Przewodniczqca Komisji Jolanta Kaczmarska 
Przedstawila nastqpujqcy porqdek posiedzenia: 

1. Rozpatrzenie skargi na dzialalnoS6 Dyrektora OSrodka Sportu i Rekreacji w Serocku. 
2. Sprawy r6ine. 

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

1. 
Rozpatrzenie skargi na dzialalnoii Dyrektora Ogrodka Sportu i Rekreacji w Serocku 

Przewodniczqca Komisji Jolanta Kaczmarska 
Odczytala treSd skargi (zalqcznik nr 3). 

Dyrektor OSiR Maciej Golawski 
,,Szczeg6lowe wyjknienia dotycqce Aozonej skargi przedstawilem w formie pisernnej, kt6re 
przekazalem do czlonk6w Komisji Rewizyjnej (zalqcznik nr 4). 
OSrodek Sportu i Rekreacji q d z a  kilkoma obiektami w imieniu Miasta i Gminy Serock. Sq 
to m.in. dwa obiekty- boiska trawiaste- stadion miejski w Serocku oraz boisko w Jadwisinie. 
Ze wzgledu na to, iz sq to boiska trawiaste, sq to przede wszystkim obiekty treningowe dla 
zar6wno sekcji pilkarskich OSiR, ktore sq jednoczeSnie druzynarni noszqcymi n a z y  Sok61 
OSiR Serock, jak r6wniei dla Akademii Pilkarskiej Sok61 OSiR Serock. Lqcznie jest to 15 
drukyn. Rozw6j pilki noknej w naszej gminie spowodowal duie natqzenie treningowe oraz duie 
wykorzystanie obiekt6w. Jezeli chodzi o kwestiq wykorzystania obiektu- boiska naturalnego, 
wg r6inych opracowsui, powinno to by6 7-8 godzin w tygodniu, natomiast w naszym przypadku 
jest to przekroczone niemal dwukrotnie. Wystarczy spojrzed na grafik zajqd znajdujqcy siq na 
stronie internetowej OSiR, gdzie treningi w Jadwisinie na jesieni odbywaly siq od godz. 16.30 
do godz. 19.30 niemal kaidego dnia. Naleiy pamiqtak, ze opr6cz tego korzystajq z boiska 
druiyny oldboj6w. Sq to takze sparingi grup pilkarskich Akademii Pilkarskiej, jak r6wniez 
I oraz I1 druiyna Sokola OSiR Serock. OczywiScie opr6cz tego w tym roku w zwiqzku 
z romojem pilki noinej, gl6wnie w Jadwisinie, organizowane byly takie rozgrywki ligowe 

Akademii Pilkarskiej pod nazwq Liga Powiatowa. W zwiqzku z tym, ze jako gmina jestegmy 



inicjatorem tego wspanialego przedsiqwziqcia wspblnie z Powiatem Legionowskim, clou 
rozpoczqcia tych rozgrywek spoczqlo na OSrodku Sportu i Rekreacji oraz OSrodku 
Wypoczynku Letniego w Jadwisnie j ako oirodku naj bardziej przyjaznym dla rozgrywania tych 
meczy. Niestety nie mogliSmy goSciC na stadionie glbwnym, ale w zwiqzku z tym, i e  przede 
wszystkim sluiy on natqzeniu treningowemu oraz meczom I druiyny i I1 druzyny oraz druiyny 
Trarnpkarzy, dlatego tez jest wykorzystywany OSrodek w Jadwisinie. Sq to nasze dwa boiska, 
ktdrymi administrujemy i ze wzglqdu na natqzenie trening6w i meczy pqkajq w szwach, 
musieliimy skorzystad z boiska w Woli Kielpinskiej, kt6rym administruje szkola w Woli 
Kielpinskiej. Na mocy porozumienia korzystamy z tych boisk. OczywiScie jest duio wiecej 
boisk na terenie grniny, teraz mdwimy tylko o boiskach naturalnych, natomiast korzystarny 
z boiska szkolnego, z boiska bocznego przy stadionie, tzw. Orlika. Ze wzglqdu na 
weekendowoici Ligi Powiatowej, jak i wszystkich imprez, prawdq jest, ze nie ma wolnych 
terminbw. Z organizacyjnego punktu widzenia, rzeczywiScie w ubieglym roku byla sytuacja, 
gdzie rozmawialiSmy z Panem Rafalem Tykq na temat terminu czerwcowego i moizliwoici 

~ o X e p & e ~ t > o l s a a ~ ~ ~  qxd *ikffik 43pd- Megracyjq~ DnszlSmy do 
wsp6lnego porozumienia ze wzglqdu na to, iz Pan Rafal Tyka, w i w ,  ke Liga Powiatowa jest 
fajnq inicjatywq., udalo nam siq naleiC termin wrzeSniowy. W tyrn roku rozgrywki ligowe 
kohczq siq 17-1 8 czerwca. Jest to ten etap, gdzie rokrocznie rozpoczynamy renowacjq boiska. 
Mamy to jui ustalone, przekazujemy zapytanie ofertowe do firm, szukarny najlepszej, 
najtariszej firmy, kt6ra wykona w tyrn czasie renowacjq. W tyrn roku bylo troche trudniej, 
z tego wzglqdu, iz do ostatniej chwili czekaliSmy, ukazal siq przetarg na z m i a .  nawierzchni 
boiska na sztucnq na stadionie miejskim. Natomiast ze wzglqdu na to, ii jui dzisiaj wiemy, ze 
nie otrzymaliimy dofinansowania, bqdziemy rozwaiali rdine warianty, by6 moze bqdzie 
renowacja boiska. Renowacja boisk jest przeprowadzana w jednym czasie, dlatego ze firma, 
ktdra wygrda przyjezdia z Ponania ze spqtem, kt6ry w jednym czasie wykona renowacjq. 
Jest to oszczqdnoSd czasu. Poza tyrn musimy maksymalnie wykorzystak okres przerwy miqdzy 
treningami z tego wzglqdu, iz sq to tak naprawdq boiska treningowe. Mamy bardzo duio 
obiektdw na terenie gminy, np. oddany do uiytku obiekt w Gqsiorowie. Wychodzimy tei 
z dozenia, i e  mlodym zawodnikom po pienvsze trzeba dad wytchnienie, poniewai oni sq po 
calym cyklu treningowym, po calej rundzie treningowej, grach kontrolnych itd., majq wakacje. 
Poza tyrn ta przerwa jest tez wykorzystywana przez trener6w na budowanie forrny poprzez to, 
i e  sq organizowane obozy. Staramy siq, aby obiekt by1 gotowy w sierpniu. ChcielibySmy 
uruchomik obiekt 8 sierpnia. Obligujq nas tez r6he  rzeczy, m.in. jestedmy w kontakcie 
z Dzierzoniowem i grupa pilkarska z Dzierzoniowa, kt6ra przyjezdza do nas. Bqdziemy starali 
siq, aby w sierpniu zorganizowad ten ob6z dla grupy z Dzierioniowa. Po drugie, tak jak 
w zesZym r o k u r ~ 1 - m y o ~ ~ ~ ~ ~ z p ~  ttewni&w s & x p L & z H k  - 
z boiska tego na bieiqco korzystajq mieszkaiicy Jadwisina, sq organizowane turnieje 
rozpoczynajqe i kolicqce wakacje itd. JeSli chodzi o pi@ noaq, mySlq, ze mamy jeden 
z najbogatszych program6w imprez organizowanych w calym powiecie. 
Jeieli udostqpniamy obiekty, na siebie bierzemy bardzo wiele organizacyjnych rzeczy. Musimy 
zaplanowak sobie pewne wydatki w ciqgu roku- prd ,  dostawq wody itd. Mimo, ik sq to 
niewielkie surny, tworq siq pbhiej w jakq.4 caioSC. Nie ulega wqtpliwoici, ze my jako 
administrujqcy i zanqdzajqcy musimy mieC to wszystko zaplanowane. Dlatego duio latwiej 
jest nam czasami znaC te kwoty, wiedzieC i mieC zaplanowane. JeSli kt04 wczeSniej wystqpuje 
do nas z tyrn, latwiej jest nam to wszystko zaplanowad i wystqpiC o te Srodki w budiecie. Nie 
mogq siq zgodziC z kwestiq zawartq w skardze, ze my przyslowiowej zlot6wki do caloSci 
organizowanych imprez nie dokkadamy. 
Kwestia drewna jest zawsze kwestiq dyskusyjnq. Zawsze mamy jedno przeznaczenie- nie 
przekazujemy tego drewna na iadne inne imprezy ni8 tylko i wylqcznie na organizowane czy 
wspblorganizowane przez nas, np. Liga Powiatowa, grupy w ramach wymiany rniqdzy 


















