
Protok61 n r  712018 
z posiedzenia Komisji Kultury, O h i a t y  i Sportu w dniu 23 sierpnia 2018r. 

Posiedzenie Komisji odbylo sif w Urzgdzie Miasra i Gminy Serock. ul. Rynek 21. 
Poczq~ek posiedzenia o godz. 14.00. 

Posiedzenie Komisji otworzyl Pmwodnicqcy Komisji Kultury, OSwiaty i Sportu Mariusz Rosinski 
i poinformowat, te w posiedzeniu uczestniczy 4 radnych (nieobecni radni: Agnieszka Oktaba i Artur 
Borkowski) (lista obecnohci- zalqcznik n r  l) ,  co stanowi quorum, przy kt6rym Komisja moie 
obradowab. W posiedzeniu Komisji uczestniczyli rowniet, Zastqpca Burmistma J6zef Zajgc, Dyrektor 
Zespdu Szk& i Przedszkoli (ZOSiP) Alicja Melion, Dyrektor OSrodka Sportu i Rekreacji (OSiR) 
Maciej Gdawski, (lista obeendci- zalqcznik n r  2). 

Przewodniczqcy Komkji Mar im Rosihski 
Przedstawit nastqpujqcy pomdek posiedzenia Komisji: 

I. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie wyraienia zgody na zawarcie 
porozumienia z Miastem Stdecznym Warszawa. 

2. Podsumowanie rywalizacji sportowej w ramach Mazowieckich Igrzysk Mtodziety Szkolnej 
w roku szkolnym 201712018. 

3. Zapoznanie z wynikami egzamin6w w oddzialach gimnazjalnych w Gminie Serock. 
4. Przedstawienie arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2018l2019 z komentarzem dyrektora 

ZOSIP. 
5. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwaly dotycqcej przyznania Medalu ,,Za zaslugi dla 

Miasta Gminy Serock". 
6. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwaly dotycqcej przyznania Medalu ,,Za zastugi dla 

Miasta i Gminy Serock". 
7. P r z y j ~ i e  protokd6w z posiedzenia Komisji w dniu 08.05.18. i 05.06.18 
8. Sprawyr6ine 

Do przedstawionego porqdku posiedzenia Kornisji nie zgloszono tadnych uwag, porqdek 
posiedzenia Komisji zostal przyjqty. 

1. 
Rozpatmnie i zaopiniowanie projektu nchwaly w sprawie wyraienia zgody na zawarcie 
porozumienia z Miastem Stolecznym Warszawa. 

Dyrektor ZOSiP AIicja Melion 
,,Przedstawiamy projekt uchwaly w sprawie wyraienia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem 
Stoiecznyrn Warszawa w sprawie zasad organizacji nauki religii w pozaszkolnym punkcie 
katechetycznym przy Zborze Stdecznym KoScida ZielonoSwigtkowego w roku szkolnym 201812019. 
Ten projekt uchwaly ma zwiqzek z wnioskiem rodzica, aby dziecko uczqszczalo na lekcje religii tego 
wyznania. Prawo oiwiatowe m6wi, ze jeteli w danej szkoty nie ma co najmniej 7 ucmi6w danego 
wyznania, wtedy role organizatora religii przejmuje organ prowadqcy czyli gmina. Rodzic 
we wniosku wskazal ten konkretny punkt katechetyczny, prowadzony on jest przez m.st. Warszawa 
i zalgcznikiem do uchwaty jest projekt porozumienia, kt6ry dotyczy finansowania w cqSci nauczania 
religii, w cq i c i  dotycqcej tego jednego dziecka, jest to suma 1.173 zl. czyli miesiqcznie 97,75 zi. Nie 
bqdg ponoszone inne koszty, np. utrzymania, wszystkie te koszty ponosi KoSci6l ZielonoSwiqtkowy". 



Radny Slawomir Oslwnla 
,,Moje pytanie czy umowa jest zawarta z Miastem Stdecznym Warszawa, czy z dzielnicq ktora tego 
nauczyciela zahudnia, ze szkdq konkretnq i czy miedzy Miastem i Gminq Serock czy molepowinno 
by6 gmina Miasto i Gmina Serock? D ~ g a  sprawa jak to jest faktycznie finansowane?" 

Dyrekfor ZOSiP AIicja Melion 
,,Wszystkie szkdy bez wzgledu na to, czy to sq dzielnicowe, prowadzi Miasto Stdeczne Warszawa. 
JeSli chodzi o nazwe Miasto i Gmina Serock jest prawidtowa. Miasto Stdeczne Warszawa prowadzi 
30 takich punkt6w katechetycmych rbknych wyznah. Do jednej szkdy ucqszczajq dzieci z calej 
Warszawy i innych gmin, a finansowane jest to przez szkdq. Nauczyciel jest zabudniony w szkole". 

Radny Krzyszfof Zakohki 
,,Termin to tak jak szk* funkcjonujq od wrzeSnia do czenvca?" 

Dyrekfor ZOSiP Alicja Melion 
,,Na rok szkolny, a rok szkolny kohczy sie 3 1 sierpnia, natomiast nauka ko~iczy sic w czenvcu" 

Przewodniczqcy Komlsji Mariusz Rosinski 
,,Uczniem ktbrej szkdy jest ta osoba?" 

Dyrekfor ZOSiP Alicja Melion 
,,SP w Serocku". 

Pnewodniczqcy Komlsji Mariusz Rositiski 
,,Czy bgzie  dojetdlal na wlasny koszt?" 

Dyrekfor ZOSiP AIicja Melion 
,,To jest na wniosek rodzic6w, oni wskazali punkt, ktbry ich interesuje". 

Pnewodnifzqcy Komlsji Mariusz Rosihski 
Poddal pod gtosowanie projekt uchwaly w sprawie wyratenia zgody na zawarcie porozumienia 
z Miastem Stdecznym Warszawa. 

W glosowaoiu 

Projekt uchwaly zostat zaopiniowany pozytywnie przy 4 gtosach za jednog4oSnie. 

L. 

Podsumowaoie rywalizacji sportowej w ramach Mazowieckich Ignysk  Mlodziety Szkoluej 
w roku szkoloym 201712018. 

Dyrekfor OSiR Maciej Cdawski 
,,Przedstawil Klasyfikacje MlMS w Szkotach Podstawowych oraz w Gimnazjach (zatgcznik nr 3). 
Jednym z element6w dzialalnoki OSIR jest nadzbr nad i koordynowanie sportu w zakresie dzieci 
i mtodziety Mazowieckich Igrzysk Mlodziety Szkolnej. W przedstawionej klasyfikacji widat, ktbra 
ze szk61 prezentuje najlepsze wyniki. W tym roku byla organizowana sportakiada dla dzieci 
z gimnazjum i szkd podstawowych. Jeleli chodzi o l iczb os6b, kt6re w z i h  udziat to jest okdo 900 
dzieci ze szkd podstawowych i okdo 400 o d b  jeSli chodzi o gimnazja. JeSli chodzi o wydatki, do nas 
nalety wynagrodzenie koordynatora, kwota roczna to 3.500,00 zl, wydajemy okolo 15 tys. zt na 
ustugi transportowe". 

Dyrektor ZOSiP AIicja Melion 
,,Ale na zawody gminne ja dowotq". 




















