
Rada Miejska w Serocku 
Komisja Kultury, OSwiaty i Sportu 

2 Posiedzenie w dniu 5 grudnia 20 18. 
Obrady rozpoczqto 5 grudnia 201 8 o godz. 13:00, a zakonczono o godz. 15:09 tego samego 
dnia. 

W posiedzeniu wziqlo udzial5 czlonk6w. 

1. Slawomir Czerwihski 
2. Bozena Kalinowska 
3. Agnieszka Oktaba 
4. Aneta Rogucka 
5. Mariusz RosiAski 

W posiedzeniu Komisji udzial wzieli takie : 

1. J6zef Zajqc - Zastepca Burmistrza Miasta i Gminy 
2. Alicja Melion - Dyrektor ZOSiP 
3. Monika Ordak - Skarbnik Miasta i Gminy Serock 
4. Renata Mulik - Dyrektor CKiCz 
5. Maciej Golawski - Dyrektor OSiR 

Przewodnicqcy Komisji Slawomir Czenvinski otworzyl posiedzenie, powitai wszystkich 
zebranych oraz przedstawil poqdek  obrad.: 
1. Informacja o stanie realizacji zada6 oiwiatowych przez Miasto i Gminq Serock za 
2017/2018. 
2. Stan realizacji zadania: Budowa Centnun Sportu i Rekreacji w Serocku. 
3. Rozpahzenie i zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2019-2028. 
4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwaly budzetowej Miasta i Gminy Serock na rok 
2019. 
a) Dziai 80 1 - OSwiata i wychowanie 
b) Dzial854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 
c) Dzial921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 
d) Dzial926 - Kultura fizyczna 
5. Sprawy rohe.  

1. Informacja o stanie realizacji zada6 oiwiatowych pnez Miasto i Gminq Serock za 
201712018. 

Dyrektor ZOSiP Alicja Melion przedstawla informacje o stanie realizacji zdab oiwiatowych 
przez Miasto i Gminq Serock za 201712018, kt6ra stanowi zalqcznik do protokch. 



Po zapoznaniu siq czlonk6w Komisji z informacjq przedstawionq przez Dyrektor A. Melion, 
podjqto dyskusje nad kwestiami z kt61ymi zmagajq siq plac6wki ohwiatowe. 

Przewodnicqcy Rady Mariusz Rosiliski wskazal, i e  nadal nie ma internetu 
szerokopasmowego w szkdach i poprosil aby jak najszybciej rozwiqm6 ten problem. Zapytat 
r6wniek czy w przedszkolu w Serocku jest grupa szeSciolatkow. 

Dyrektor ZOSiP A. Melion odpowiedziala, Ae oddzialy przedszkole dzieci szeScioletnich 
umieszczone zostaly przy szkdach. 

Przewodnicqcy Rady Mariusz Rosiliski zap* czy byly przypadki kiedy rodzice odmdwili 
wskazanego miejsca przedszkolnego. 

Dyrektor ZOSiP A. Melion odpowiedziala, i e  byyl takie przypadki, by40 okdo 20 
przekierowah tam gdzie byly wolne miejsca, czqSC rodzic6w nie przyjqla tego miejsca. 

Przewodnicqcy Rady Mariusz Rosiliski wskazal, ke niekt6re dzieci majq dhgi czas dojazdu, 
majq do szkoly na 8.00 a zaczynajq podr6k o 6.30, zapytal czy moha  rozwi@ ten problem. 

Dyrektor ZOSiP A. Melion poprosila o konkretne przypadki, kt6rej plac6wki to dotyczy. Jest 
6 autobus6w, kt6re realizujq wiele kurs6w, przykladowo w przypadku Woli Kie4piikiej jest 
12 kurs6w przez 2,5 autobusbw, mo& jest cok w harmonogramie jazdy. Pani Dyrektor 
poprosila o przyklady aby mogla zweryfikowab ten problem. 

Radna Bokena Kalinowska zapytala czy w zwiqzku z tym, t e  bqdzie mniej oddzial6w 
szkolnych nauczyciele stracq pracq, zapytata r6wniei czy sq warunki lokalowe, aby z 
dawnego gimnazjum utworzyC dodatkowe oddzia4y przedszkolne, radna zapytaia tek czy 
prawdq jest, t e  w SP Serock jest w klasach wiqcej nii 25 dzieci. 

Dyrektor ZOSiP A. Melion odpowiedzial, ke limitowanie dotyczy klas 1-3 jest to 25 dzieci 
plus 2 ewentualnie w zalehoSci od sytuacji. W klasach starszych dzieci mo2e by6 wiqcej. W 
4 klasie byla taka sytuacja, ke liczba dzieci podchodzila pod 30 - taki d a d  rocznika. Pani 
Dyrektor wyjaknila, ke powyzej 24 dzieci czqS6 przedmiot6w jest dzielona po pdowie klasy, 
tak2e te klasy liczniejsze na pewno nie tracq na jakoSci nauczania. Odnosqc sic do 
dodatkowego oddzialu przedszkolnego Dyrektor ZOSiP wyjdnila, ke sale w oddzialach 
przedszkolnych maja swoje wymagania i musidby siq wypowiedzie6 architekt czy jest 
mokliwe przerobie~e sal gimnazjalnych. 

Przewodnicqcy Komisji S. Czenvinski zap* o dzieci, kt6re posiada opiniq z poradni 
psychologiczno-pedagogicmych, a nie orzeczenie o niepelnosprawnokci, czy wiadome jest 
jaka jest skala tych dzieci i czy sr) one objqte pomoq dydaktycznr) ze strony plac6wek 
~Swiatowych. 

Dyrektor ZOSiP A. Melion odpowiedziala, i e  k&da szkola w stosunku iloki uculi6w ma 
doliczone etaty na pomoc dydaktyczno-pedagogicznq, dyrektor decyduje czy zatrudnia 
dw6ch psycholog6w i pedagoga czy jednego pedagoga i jednego psychologa i logopedq, czy 
zajqcia dydaktyczno- wyr6wnawcze, czy inng konfiguracje w zalehoici od potrzeb. Na 



zajecia wyr6wnawcze kierowani sq uczniowie, kt6rzy majq problem z opanowaniem 
podstawy programowej, dotyczy to klas 1-3. 
Przewodnicqcy Komisji S. Czenvinski powiedziai, 2e w starszych klasach r6wniez 
przydaiyby siq takie zajqcia. 

Przewodnicqcy Komisji S. Czerwidski zapytat czy jest plan wprowadzenia dziennika 
elektronicznego Librus i vezygnowania z dziennika papierowego. 

Dyrektor ZOSiP A. Melion odpowiedziala, t e  szkda musi zglosif gotowoSC przejScia na 
dziennik elektroniczny, na ostatniej radzie nie wszyscy wyrazili taka chef. 

Zastqpca Burmistna odpowiedziai, ze system musi by6 pewny i sprawdzony i dopiero wtedy 
moha kdzie go wdroiyf. Realnyrn terminem jest wrzesien 2019 roku. 

Przewodnicqcy Rady Mariusz Rosinski podsumowai, ze Libms bedzie wygodny zar6wno dla 
rodzic6w jak i nauczycieli, przejicie bqdzie dobrq sprawq. 

2. Stan realizacji zadania: Budowa Centrum Sportu i Rekreacji w Serocku. 

Zastepca Burmistna J6zef Zajqc wyjainil, 2e w budiecie na przysziy rok jest zabezpieczona 
niewielka kwota na start. Kosztorys inwestorski przygotowany przez wzdnik6w wyni6sk 
16,s mln. zi. Na pienvszym przetargu okazalo sie, t e  ta kwota jest za maia, wplynely dwie 
oferty skrajnie r6he  na 21 mln. d oraz 42 mln. zt. Niebawem bedzie drugi przetarg wtedy 
ok&e siq czy znajdq siq f m y  chqme na budowq tej hali sportowej. 

Przewodnicqcy Komisji Slawomir Czenvinski zapytai czy mowa jest o pierwszym etapie 
zawierajqcym tylko hale sportowq. 

Zastqpca Burmistrza J6zef Zajqc wyja6nii, ze tak. 

Przewodnicqcy Rady Mariusz Rosinski zapytai ile moha zrobif za te h o t ?  zabezpieczonq 
w budtecie. 

Zastepca Burmistrza J6zef Zajqc odpowiedzid, 2e w roku 2019 najwahiejsze b&ie 
wykonanie projektu i uzyskanie pozwolenia na budowe, te dwa elementy sq kluczowe aby 
moha  bylo-o&zymaf dofmansowanie. 

3. Rozpatnenie i zaopiniowanie projektu uchwaiy w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2019-2028. 

4. Rozpatnenie i zaopiniowanie projektu uchwaly budketowej Miasta i Gminy Serock 
na rok 2019. 

Projekt uchwaiy budzetowej oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawika 
Skarbnik Miasta i Gminy Serock Pani Monika Ordak. Pani Skarbnik przedstawita 
szacunkowe dochody i wydatki na rok 2019 oraz najwahiejsze ir6dia. 
Pani Skarbnik zaproponowaia wprowadzenie autopoprawki do projektu Wieloletniej 
Prognozy Finansowej polegajqcej na przesuniqciu Srodk6w w wysokoici 1.500.0006 z 
zadania ,,Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy do zadania pn. ,,Budowa 
stacji uzdatniania wody Serock, ul. Nasielska" przeniesienie to dotyczyloby roku 2021. Po 



zapoznaniu sie czlonk6w Komisji z projektami uchwal podjeto dyskusje nad projektem 
budtetu na rok 2019r. 

Przewodnicqcy Rady Mariusz Rosinski zapytal czego dokladnie dotyczy zadanie 
modemizacja szkoly w Serocku. Przewodnicqcy przypornnial, i e  zglaszal jako wnioski do 
bud2etu wymiane podlogi na sali gimnastycznej w SP Serock oraz odnowienie korytarzy i czy 
te wnioski zostaly uwzglqdnione. Zapytai takte czy zostala uwzglqdniona roleta na sali 
gimnastycznej. 

Zastepca Burmistrza J6zef Zajqc odpowiedzial, t e  w budiecie na oSwiate sq dwa dute 
zadania, dokonczenie rernontu szkoly w Zearzu oraz rozbudowa vrzedszkola w Serocku. sa . . 
r6wniei dwa mniejsze zadania- w szkole wSerocku planuje sie remont jednej czqSci, jeszcze 
nie ma decyzji czy bedzie to parter czy sala gimnastyczna, a w szkole Woli Kieiphkiej 
przygotowanie sal na oddziab przedszkolneI 

Przewodnicqcy Rady Mariusz Rosiriski zapytal o rozbudowe boiska w Jadwisinie oraz jak 
wyglqda prawo wlasnoSci terenu pod plac zabaw w Zegrzu. 

Zastepca Buimistrza J6zef Zajqc wyjainil, 2e trwajq analizy jakie boisko moie tam sie 
zrnieSciC, sala girnnastyczna r6wniet wymaga modemizacji, ale nie ma motliwoSci 
budowania wszystkiego naraz. OdnoSnie Zegrza aktu notarialnego jeszcze nie ma, ale 
wszystko wskazuje na to, i e  w najbliiszym czasie zostanie ten teren przejety. 

Przewodnicqcy Rady Mariusz Rosinski zapytal co bdzie robione na boisku w Wierzbicy 
przy Swietlicy. 

Radna Bo2ena Kalinowska odpowiedziaia, 2e w Wierzbicy bedzie zrobione takie boisko jak 
jest w Stasirn Lesie. Radna poprosiia o wyjaSnienie rbknicy w kwotach, poniew& jest zapis, 
t e  na subwencje wydaje sie 14 mln. zl, a Pani Skarbnik rnbwila, ke 24 mln. zl 

Skarbnik Monika Ordak wyjainila, t e  subwencja nie pokrywa w 100% naszych wydatkbw, w 
kwocie ponad 20 mln. nie znajdujq sie wydatki kt6re sq objete subwencjq, sq tet inne zadania, 
kt6re wchodq do realizacji jako zadania wlasne. 

Radna BoZena Kalinowska zapytala czy kwota 26 tys. zl jest wystarczajqca kwott) na 
stypendia dla uczni6w. 

Dyrektor ZOSiP A. Melion odpowiedziaia, t e  w ustawie podana jest maksymalna wysokoSC 
jakq moha przyznaC na stypendiurn, zostala przeliczona na ewentualnq iloSC uculi6w, kt6ra 
mote otrzymaC i na jej podstawie zostaia wyliczona kwota 26 tys. zi. Stypendia te przyshgujq 
dzieciom za wybitne osiqgniecia naukowe i sportowe. 

Przewodnicwy Rady Mariusz Rosinski zapytai dlaczego mniejsze sq w stosunku do roku 
poprzedniego Srodki na pomoce dydaktyczne. 

Dyrektor ZOSiP A. Melion odpowiedzida, 2e w tym roku w pomocach dydaktycznych byty 
dwie pracownie intemetowe, ten sprz9 komputerowy przechodzii przez ten paragraf, w tym 
roku jest juk podpisana umowa na realizacje tego projektu unijnego gdzie jest prawie 400 tys. 
zl na sprqt i dlatego zabezpieczone zostaly inne wydatki, bo bedzie doposaienie ze Srodk6w 
zewnetnnych. 



Przewodniczqcy Rady Mariusz Rosinski zapytal r6wniei dlaczego na zajecia dodatkowe 
zostalo przeznaczone 17 godzin mniej. 

Dyrektor ZOSiP A. Melion odpowiedziala, i e  od wrzeSnia przydzielone sq 34 godziny 
dlatego, 2e niekt6re szkoly nie wykorzystujq Srodk6w na sport bo korzystajq z tych godzin, 
ktore dedykuje nam unia w zwiqzkach sportowych, np. Zegrze nie wzielo nawet I godziny. 

Przewodniczqcy Rady Mariusz Rosinski zapytal czy na organizacje ferii zimowych 
przeznaczone sq te same Srodki co w zeszlym roku. 

Dyrektor ZOSiP A. Melion odpowiedziala, i e  tak, jest to okolo 26 tys. zl. 

Przewodnicqcy Rady Mariusz Rosinski zapytal czy planowane sq podwyiki op4at za zajecia 
w Centnun Kultuly i OSrodku Sportu. 

Dyrektor R.Mulik oraz Dyrektor M.Golawski odpowiedzieli, i e  nie sq planowane podwyiki 
oplat. 

W zwiqzku z zakonczeniem dyskusji przewodnicqcy Komisji poddal pod glosowanie 
przedstawione projekty uchwal. 

Glosowano w snrawie: 
Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Miasta i Gminy Serock na lata 201 9-2028. 

Wvniki glosowania 
ZA: 5, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJF SIF: 0, BRAK GLOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

Wvniki imienne: 
ZA (5) . . 
Slawomir Czerwinski, Boiena Kalinowska, Agnieszka Oktaba, Aneta Rogucka, Mariusz 
Rosinski 

Glosowano w snrawie: 
Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwaly budietowej Miasta i Gminy Serock na rok 
2019. w poszczegolnych dzialach. 
a) Dzial 801 - OSwiata i wychowanie 
b) Dzial854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 
c) Dzial 921 - Kultwa i ochrona dziedzictwa narodowego 
d) Dzial926 - Kultura fizyczna 

Wvniki glosowania 
ZA: 5, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJb SIE;: 0, BRAK GLOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

Wvniki imienne: 
ZA (5) . . 

Slawomir Czerwinski, Boiena Kalinowska, Agnieszka Oktaba, Aneta Rogucka, Mariusz 
Rosinski 



5. Sprawy r6kne. 

Przewodnicqcy Rady Mariusz Roshki  powiedzial o dodatkowych zajqciach jakie b@q 
odbywafy siq w szkole w ramach programu Kluby Kluczowych Kompetencji. 

Przewodniczacv Komisii Slawomir Czerwiriski zavvtal Dvrektor CKiCz czv z e s d  . . " . . 
muzyczny, kt6ry zglosil siq do niego, grajqcy muzykq rockowq m6glby wykorzystat na pr6by 
pomieszczenie w Centrum Kultury, w zamian za to m6glby graC na imprezach gminnych. 

Przygotowala: Paulina Kop fF 


