
Protokol n r  812018 
z posiedzenia Komisji  Kultury, OSwiaty i Sportu w dniu 18 wrzeSnia 2018r. 

Posiedzenie Komisji odbylo sip w Urzpdzie Miasla i Gminy Serock, ul. Rynek 21. 
Poczqlek posiedzenia o go&. I S .  00. 

Posiedzenie Komisji otwonyl Przewodnicqcy Komisji Kultury, OSwiaty i Sportu Mariusz Rosinski 
i poinformowal, ie w posiedzeniu uczestniczy 5 radnych (nieobecni radni: Artur Borkowski) (lista 
obecnoki- zalqcznik n r  I), co stanowi quorum, przy kt6rym Komisja mote obradowat. 
W posiedzeniu Komisji uczestniczyli rowniet, Zastqpca Burmishza Jozef Zajqc, Dyrektor Z e s p h  
Szk6l i Przedszkoli (ZOSiP) Alicja Melion, Dyrektor OSrodka Sportu i Rekreacji (OSiR) Maciej 
Gdawski, Dyrektor C e n t ~ m  Kultury i Czytelnichva (CKiCz) Renata Mulik, Kierownik OSrodka 
Pomocy Spolecznej (OPS) Anna Ortowska (lista obecnoici- zalqcznik n r  2). 

Przewodniczqcy Komisji Mariusz Rosiriski 
Przedstawil nastqpujqcy porqdek posiedzenia Komisji: 

I. Wnioski po objeidzie placowek oiwiatowych na terenie gminy. 
2. Podsumowanie akcji ,,Lato w mieicie". 
3. Oferta za jg  w nowym roku szkolnym proponowanych przez OSrodek Sportu i Rekreacji 

w Serocku oraz Centrum Kultury i Czytelnichva w Serocku. 
4. Zapoznanie ze stanem realizacji zadania budowa boiska w Jadwisinie o m  budowa hali sportowej 

w ramach Centrum Sportu i Rekreacji w Serocku. 
5 .  Propozycje kandydatow do stypendiow, nagrod, wyrotnien w dziedzinie sportu i kultury. 
6. Sprawy robe. 

Do przedstawionego p o p d k u  posiedzenia Komisji nie zg~oszono iadnych uwag, porqdek 
posiedzenia Komisji zostal przyjqty. 

1. 
Wnioski po objeWzie placowek oiwiatowych na terenie gminy. 

Przewodniczqcy Komisji Mariusz Rosiriski 
,,Objazd szk# odbyliSmy 2 tygodnie temu. ZobaczyliSmy jak szkoly wyglqdaja zobaczylismy jakie 
majq problemy. Prosilbym o uzupelnienie czy coS siq zmienilo od naszej wizyty". 

Zasf~pca Burmktrza Jdzef Zajqc 
,,Szkdy sq dobrze przygotowane na przyjecie dzieci pienvszego wrzeinia. Jeden element nie by1 
zakoliczony jest to Szkda Podstawowa w Woli kielpinskiej- sala gimnastyczna, na dzie6 dzisiejszy 
ten remont j u t  jest zakonczony. W Zegrzu udalo siq wykonat wiqcej elewacj, zaktadaliSmy 
planowane zakohczenie w sierpniu roku nastqpnego i nie ma iadnego zagrotenia aby tego elementu 
nie wykonai-". 

Dyrektor ZOSiP Alicja Marion 
,,Sytuacja w szkdach jest doSt dynamiczna, po naszym spotkaniu z dyrektorami okazywato siq, 
ze nauczyciele jeszcze zmieniali swoje decyzje co do miejsca pracy, bylo kilka zmian kadrowych. 
W tej chwili mamy problemy kadrowe do pracy z dzieCmi niepetnosprawnymi. Duto tych dzieci 
pojawilo siq w placowkach. JeSli chodzi o miejsca w przedszkolach, tet s;) cab czas ruchy, nawet 
w Serocku zwolnito siq jakieS miejsce". 



Przewodniczqcy Komisji Mariusz Rositiski 
,,ByliSmy we wszystkich szkdach i przedszkolach. W jednych szkdach dziato sie wiecej podczas 

wakacji w innych mniej. Pierwsza szkda w Woli kielpinskiej, to co tam zostato zrobione to wymiana 
podtogi na sali gimnastycznej, by1 to nasz wniosek komisji z zesztego roku. Wyglgda ta podloga teraz 
bardzo dobrze, stan tej sali jest bardzo dobry. Kolejne zamysly, ktore dyrekcja przedstawila, to 
wydzielenie czyici dla dzieci najmtodszych. Potrzeby wyartykutowane przez panig Dyrektor, to 
pracownia komputerowa, nawodnienie boiska. JeSli chodzi o kolejng szkote w Zegrzu, dzieje s i ~  tam 
termomodernizacja. W przeciggu roku duto si? zmieni, wszystkie instalacje, roboty id? w dobrym 
kierunku, zostata wykonana tam pracownia komputerowa, zostat podciggniety Internet. Potrzebg jakg 
zgtaszata Pani Dyrektor, to problem z boiskiem ktore jest przestarzate. Kolejna szkda to szkota 
w Jadwisinie, w ktbrej najmniej sie dziato. Rok temu bylo otwarcie nowej czqSci dobudowano nowe 
sale dla oddzialbw przedszkolnych. Jedna z potrzeb tej szkoly to jest sala gimnastyczna, ta kt6ra tam 
jest za mala. ByliSmy r6wniet w przedszkolu w Zegrzu, byly tam drobne odnowienia, potrzebne 
byloby odnowiC sufit, podtogi, Sciany. Przedszkole w Serocku, chciatbym prosit Pana Burmistrza aby 
wyjainit temat budowy sali gimnastycznej przy przedszkolu, budowa jeszcze sie nie rozpocqla. 
Widzialem w informacji miedzysesyjnej, te jest problem z przetargiem. Udalo sie natomiast uobiC 
tam korytarz i odmalowaC sale. W Szkole Podstawowej w Serocku zostata zrobiona wymiana piecow 
na nowoczesne, wykonano pracownie komputerowg, jest tam nowy caw sprqt, komputery, nie wiem 
czy dziala j u t  Internet, ale byt j u t  podciqgniqty. OglgdaliSmy suterenq, przybyta tam niesamowita 
iloSk szafek, wiekszoSC dzieci te szafki j u t  posiada. Byly tet odnowione sale klas zerowych. To co 
chcielibylmy, teby byto zrobione, to remont podtogi na sali gimnastycznej, malowanie korytarzy 
Scian i wymiana podtogi. W mojej ocenie przez te wakacje udalo sie duto zrobiC w oiwiacie. Potrzeby 
zawsze sg i bed?". 

Zastqpca Burmistrza Jdzef Zajqc 
,,JeSli chodzi o sale przy przedszkolu z pierwszego przetargu wycofat siq wykonawca. W drugim 

przetargu zabrakto nam niecate 500 zt, ale niestety nie mogliSmy podpisai umowy. Dlatego na tej sesji 
bedzie ddotone te 500 zt i wykonawca bedzie wchodzil na teren budowy jak pozwoli pogoda. Nie jest 
zagrotony cykl roczny na wykonanie tego zadania. Myilq, i e  na wrzesieri 2019 sala bdzie gotowa". 

Dyrekfor ZOSiP Alicja Melion 
,,DostaliSmy prawie 17.000 zl subwencji uzupetniajgcej, ale sq to pienigdze znaczone na doposatenie 
pracowni fizycznej i chemicznej w szkole w Jadwisinie". 

Radny hhysziof Zakokki 
,,Czy konstrukcja jest rnurowana czy z plyty?" 

Zasfqpca Burmistrza Jdzef Zajqc 
,,Jest to konstmkcja murowana, sala przyblitona wielkolcig do sali w Jadwisinie". 

Radny Slawomir Osiwala 
,Jakich Srodkow motemy spodziewaC sie na zadania inwestycyjne na oSwiatq na przyszly rok? Drugie 
pytanie, jak przedstawia sie sytuacja kadrowa na dany rok, ilu mamy nauczycieli, ilu chce 
uezygnowaC i czy jesteSmy przygotowani do zastqpstw. I lu odchcdzi na emerytuq, ilu mamy 
nauczycieli seniorow?" 

Zastqpca Burmisfrza Jdzef Zajqc 
,,Musimy zabezpieczyC Srodki na inwestycje szkolne, kt6re sg rozpocqte, czyli miedzy innymi 
w szkole w Zegrzu. Na pewno okdo I mln zl trzeba zabezpieczyk. Wszystko zalety od tego jakie 
Panstwo b@g mieli wnioski. JeSli udatoby siq utrzymaC jak do tej pory okoto 2 miliony na oSwiate 
bytoby dobrze, czy siq uda nie potrafie powiedziek. Jut wiemy o dw6ch dutych zadaniach jest 
to szkda w Zegrm oraz budowa sali przy przedszkolu w Serocku. MySle te w 2020 r. moha mySlek 
o remoncie boiska w Zegrzu". 




















