
Rada Miejska w Serocku 
Komisja Kultury, OSwiaty i Sportu 

1 Posiedzenie w dniu 9 stycmia 2019. 
Obrady rozpocqto 9 stycmia 2019 o godz. 15:00, a zakoriczono o godz 19:08 tego samego dnia. 

W posiedzeniu wzido udzial 5 czlonk6w. 

I .  Slawomir Czenvihski 
2. Bokna Kalinowska 
3. Agnieszha Oktaba 
4. Aneta Rogucka 
5. Mariusz Rosiriski 

W posiedzeniu Komisji udzial wzieli t a k  : 

1. J6zef Zajqc - Zastqpca Burmishza Miasta i Gminy 
2. Marek Bqbolski - Kierownik Referatu PRI 
3. Beata Roszkowska - Kiemwnik Referatu KS 
4. Alicja Melion - Dyrektor ZOSiP 
5. Renata Mulik - Dyrektor CKiCz 
6. Maciej Gdawski - Dyrektor OSiR 
7. Krrysztof Bonkowski - Radny Rady Miejskiej 

1. Otwarcie posiedzenia i pnedstawienie ponqdku obrad. 

Pnewodnicqcy Komisji Slawomir Czerwihski otworzyt posiedzenie, powital wszystkich zebranych i 
zaproponowal zmianq do porqdku, polegajqcg na przesuniviu punktu: Plan dzialania i 

~ 

p&dsiewziecia lzby i ~ r a d ~ c j i  ~ ~ b a c k i c h  na rok 2019 
Poqdek z pnyjjett) zmianq prezentowal siq nastqpujqw: 
I.  Otwarcie posiedzenia i pmdstawienie powdku obrad. 
2. Plan dzialania i przedsiewziecia lzby Pamieci i Tradycji Rybackich na rok 2019 
3.Om6wienie plan6w dotycqcych wypoczynku podczas zblihjqcych sie ferii zimowych - 
propozycje poszczeg6lnych plac6wek. 
4. Zapoznanie z kalendarzem imprez kulturalnych i sportowych w roku 2019. 
5. Zapoznanie z koncepcjq budowy boiska w Jadwisinie. 
6. Przyjvie protokohr N 112018 z posiedzenia Komisji zdnia 30 listopada 2018r. 
7. Sprawy r6he.  
8. Zakoriczenie posiedzenia 

2. Plan dzialania i pnedsiewziecia Izby Pamiqci i Tradycji Rybackich na rok 2019 

Kierownik Referatu Komunikacji Spdecznej Beata Roszkowska przedstawita plan dzialania lzby 
Pamieci w roku 2019. 
21 stycznia - wystawa fotograficma autorstwa Andrzeja Lady pnedstawiajqca flis z Ulanowa do 
Gdanska - pnyblitenie hadycji flisackich kultywowanych p m z  ulanowskich flisak6w. Wystawa 



prezentowana W z i e  w holu urqdu i sali Slub6w (40 plansz PCV o wymiarach 100x90 cm, 
ustawionych na sztalugach) do 9 lutego. 
Mmec - promocja ksi@ki ,,Serockie drogi do niepodlegloki" 

- wystawa h i e r z e  Wykleci 
Kwiecieh - Ustawienie plansz turystycmo-historycmych przy ul. Farnej 

- Niedzielna Szk6lka Tradycji, tworzenie palm wielkanocnych 
tradycyjnymi sposobami (przy udziale KMka Bibulkarskiego) 

- wystawa outdoorowa Seroccy Katyhczycy 
KwiecieMvIaj - wystawy outdoorowe - Serockie drogi do niepodlegloici 

- Polskie drogi do niepodlegkoOci 
18 maja - P o m d n i e  w Izbie - w ramach og6lnopolskiej akcji Noc w Muzeum. Spotkanie 
poSwiwne W i e  tradycji serockich jmark6w. Zorganiwwany wstanie mini jarmark poiqcwny z 
warsztatami rzemieSlniczyrni. 
Czenviec - W ramach Niedzielnej SzkMki Tradycji - spotkanie plecionkarskie. Rozmowy 
plecionkarskie pdqcwne z warsztatami. 
7 lipca -To Barbarki robota - warsztaty rzemieilnicze na podgrodziu. 
Sierpieh - W ramach Niedzielnej SzkMki Tradycji - warsztaty zielarskie. 
Maj - wrzesien - sezon turystyczny w Izbie - wykorzystanie wczeSniej przygotowanych prezentacji w 
monitorze multimedialnym. 

Przewodnicqcy Rady Mariusz Rosinski powiedzial, te ma nadzieje, te dojdzie do skutku wydanie 
k s i w .  Przewodnicqcy zapytal czy byloby moiliwe aby zrobiC promocje na terenie Izby, aby byla 
ona jak najwipej wykorzystywana, zapytal r6wniei czy planowane sq zmiany na monitorach w Izbie, 
czy mote nowa wystawa czasowa. Przewodnicqcy zaproponowal t ake  aby po nviedzaniu Izby 
zrobiC podsumowanie lub quiz dla zwiedzajqcych, mote wato zorganiwwaC wyklad dla mlodzieiy 
zamiast w Centrum Kultury to w izbie. 
Przewodnicqcy poprosil o rozwatenie aby upamietniC to, te w Serocku @lo kiedyS wielu zydow. 

Kiemwnik Referatu KS Beata Roszkowska odpowiedziala, i e  Referat KS ma dute checi aby zmieniaC 
wystawy czy aktualiwwaC monitory w Izbie, ale ma problemy kadrowe i nie wystarcza czasu na 
wszystko. Pracownik, kt6ry byl dedykowany do lzby wraca dopiero w lutym po rocmym urlopie 
maciedskim, wtedy bqdzie latwiej. JeOli chodzi o upamietnienie zyd6w Kierownik B. Roszkowska 
wyjdnila, te jest taka motliwoSC wymaga to jednak przemyslenia. 

Pnewodnicqcy Komisji Slawomir Czenvinski powiedzial, te dohrym pomyslem q kody QR i 
uw* ie powinny male% sie w wiekszej ilokci miejsc na terenie gminy. Przewodnicqcy zapytal ile 
o d b  odwiedza Izbq czy jest infonnacja ile jest to os6b w sezonie. 

Kierownik Referatu KS Beata Roszkowska odpowiedziala, te byiy prowadzone pomiary, w 
miesiqcach letnich bylo to nawet 600-700 os6b miesivznie. 

Radny Krzysaof Bonkowski prosil o rozwatenie zabiegania o dofinansowanie w ramach r6tnych 
projekt6w. Radny uw* te ciekawym pomyslem byloby stworzyC wirtualny model Barbarki, na to 
r6wniet mob ubiegaC sie o dofinansowanie, dodatkowo motna w ramach projektu ubiegaC sie o 
dodatkowego prmwnika, kt6ry zajmowalby siq realizacjq tych dzialah. 

Kierownik Referatu KS odnosqc sie do tych pomysl6w odpowiedzial, te Referat chwie  zajqlby sie 
dodatkowymi projektami, jednak na dzien dzisiejszy realizuje jeden projekt a na inne brakuje czasu. 

3.Om6wienie plan6w dotycqcycb wypoczynku podczas zbl i j4cych siq ferii zimowych - 
propozycje poszczeg6lnych plac6wek. 

Dyrektor ZOSiP AIicja Melion poinfonnowala, ie na p5ikolonie zgloswno 45 dzieci w wieku - od 7 
do 14 lat na dwa turnusy. Na pierwszy tumus 28 dzieci i 17 na drugi turnus. 



W zwiqzku z tym utworzone zostanq dwie grupy na turnus I (maksymaha liczba dzieci w grupie 
przypadajqce na 1 wychowawcq wynosi 15 uczni6w w wieku do 10 lat, lub w grupie mieszanej), oraz 
jedna grupa na turnus U. P6ikolonia W z i e  zorganizowana na bazie Szkoly Podstawowej w Serocku. 
Nie W z i e  organizowanych p6ikolonii w SP w Jadwisinie, z uwagi na malq liczly dzieci zgloszonq do 
tej plac6wki, rodzicom zaproponowano p6lkolonie w Serocku. Aktualnie rodzice dokonujq 
formalnych zgloszeli (kart kwalifikacyjnych, deklaracji) oraz wplat do organizatora, co ostatecmie 
potwierdzi liczby dzieci, kt6re chcq skorzystak z oferty zimowych p6lkolonii. Organizator - ZOSiP w 
Serocku, dokona zgloszenia organizacji wypoczynku do Mazowieckiego Kuratora OSwiaty w dn. 
11.01.2019r. 

Przewodnicqcy Komisji Slawomir Czerwinski zapytai ile dzieci zgloszonych jest do Jadwisina. 

Dyrektor ZOSiP Alicja Melion poinformowaia, l e  na I hunus 7 dzieci a na U turnus 4 dzieci, Pani 
Dyrektor poinfonnowala, te zaproponowano rodzicom aby przepisali siq do Serocka. Wszystkie dzieci 
zostaty pmpisane, jeden rodzic zrezygnowal. 

Przewodnicqcy Komisji Stawomir Czerwihski zaproponowal aby w czasie ferii skorzystak z sali 
edukacyjnej Iskierka, sala przedstawia zagrotenia zwiqzane z potarem i zadymieniem jakie mogq 
zdarzyk siq w domu. 

Przewodnicqcy Rady Mariusz Rosinski zapytal jakie q przewidywane koszty po stronie gminy oraz 
o iloSC opiekun6w. 

Dyrektor ZOSiP Alicja Melion odpowiedziala, te dla jednej grupyl5 dzieci w zaloteniu 10 godzin 
dziennie, b&ie 2 wychowawc6w. Uwzglqdniaj~ bilety wstqpu, koszty wyjazd6w, ubezpieczenie, 
artykuly biurowe, Srodki na nagrody, wywienie,  koszty na jedna grupe wychodq 5 tys. zl. Dziecko 
ptaci 200 zl, a resztq pokrywa gmina. 

Przewodnicqcy Rady Mariusz Rosinski zapytal czy sq to dzieci jedynie z Serocka czy z innych 
miejscowoSci w gminie r6wniel. 

Dyrektor ZOSiP Alicja Melion odpowiedziala, te nie ma jeszcze pehej listy, ale w romowach 
telefonicmych pojawia siq Borowa Gora, Jadwisin. 

Radny Krzysztof Bonkowski zaproponowal aby negocjowak z Warszawiankq w zakresie 
interaktywnej, edukacyjnej sali zabaw. 

Przewodnicqcy Komisji Slawomir C~rwihski  zapytal jak wyglqda nab61 do programu Klub 
Kluczowych Kompetencji i czy jest duio chqtnych. 

Dyrektor ZOSiP Alicja Melion odpowiedziala, te nabory nadal tMlajq, a realizacja programu lydzie 
od lutego 2019 wtedy bqdzie motna powiedziek ile dokladnie o d b  weimie udzial w programie. 

Przewodnicqcy Rady Mariusz Rosinski podsumowal, te program ferii r6tni siq od ubiegtorocmego, 
ale ma nadziejq, k bqdzie to dobry i hafiony pomysl. 

Przewodnicqcy udzielil glosu Dyrektor Centrum Kultury i Czytelnictwa Renacie Mu&. Pani 
Dyrektor przedstawila proponowany program ferii zimowych, na dwa tygodnie. 



konanie i dolenie w dniach otwarcia bibiiotrki kr6tkich praca 
ripire i wtepujpcyrn w niej zwicnqlku. Dzicn lamlgl6wek. 



Przewodniczqcy Kornisji Sawornir Czerwihski zapytal jak wyglqdajq koszty ferii i jak majq siq w 
por6wnaniu do roku ubieglego. 

Dyrektor CKiCz Renata Mulii wyjdnila, 2e 4.5 tys. zl bylo przemaczone pocqtkowo, jednak 
calkowity koszt autokar, ubezpieczenia, wszystkie materialy o m  pozostale koszty wyliczony zostal na 
5,9 tys. zl, natomiast doliczajqc koszt Zat~dnienia jednej osoby do opieki to cakowity koszt to 8,5 
tys. zl. 

W dalszej kolejnoki Dyrektor OSiR Maciej Golawki przedstawil ofertq ferii zimowych OSrodka 
Sportu i Rekreacji. 



Pmwodnicqcy Rady Mariusz Rosinski zapytal o pnewidywane koszty oraz czy rozwaiane byly 
wyjazdy na basen. 

Dyrektor OSiR Maciej Gdawki odpowiedzial, ie rozwatane byto wiele mokliwoSci wyjazd6w, 
wybrane zostaly te, kt6re byly najcqkiej wskazywane w ankietach. JeSli chodzi o koszty, to koszi 
wynajmu hali sportowej to 80 zi za godzinq, instruktorzy rozliczani w m a c h  um6w zlecen, 
dmuchaice- koszt okdo 3,s tys. zl. na 2 dni, finansowane z tzw. funduszu akoholowego OPS. 

Radny Knysztof Bohkowski zapytal o motliwoSC utworzenia lodowiska w gminie o m  o motliwoSC 
rozwatenia wspdpracy z jakimS klubem sportowym grajqcym na wysokim poziomie aby organizowaC 
wyjazdy na mecze i w ten spos6b zaraziC dzieci pasjq do sportu. 

Dyrektor OSiR Maciej Gdawki odpowiedzial, te zaplanowany na ferie mecz ONICO Warszawa jest 
w pewnym sensie tym o czym m6wi radny K. Bonkowski, w zeszlym roku tak2e byly dwa wyjazdy na 
mecze. JeSli chodzi o lodowisko, okres pmjiciowy, budowanie budietu nie pozwolilo na znalezienie 
sposobu na dyskusje o lodowisku, mzwstany jest pomysl Slizgawki na terenie szkoiy w Jadwisinie 
o m  na terenie OSiR. Dyrektor wyjdnil, ie b& w ferie wyjazdy na dwa lodowiska w Pomiech6wku 
o m  do Legionowa. 

Radny Krzysztof Bohkowski poprosil aby po zakonczeniu ferii nag& film promocyjny co dziaio siq 
w trakcie ferii, aby promowaC miasto i pokazaC mieszkahwm, te warto mieszkaC w naszej gminie. 

Pmwodnicqcy Komisji Slawomir Czenvihski odnosqc siq do lodowiska shvierdzil, te aura nie jest 
sprzyjajqca, w i v  wylewanie lodowiska okazuje sie wyrmcaniem pieniedzy, dwa czy tny dni mrozu 
to za malo i lodowisko nie zd@y nawet zamarznq6. 



Przewodnicqcy Rady Mariusz Rosiliski odpowiadajqc radnemu K. Bohkowskiemu wskazal, k. byiy 
organizowane wyjazdy do klub6w sportowych, ale nie cieszyly si? popularnoSciq. W odniesieniu do 
lodowiska rozmowy trwajq od 4 lat, ale koszty zakupu, uhzymania czy wynajmu q bardzo dute, a 
mote okazaC siq, te nie bqdzie zbyt wielu chqtnych. Przewodnicqcy zapytal czy Swietlice 
Srodowiskowe bqiq organizowaly ferie. 

Zasepca Bunnistna J6zef Zajqc odpowiedzid, ke Swietlice bqiq pracowaly w normalnym trybie. 

4. Zapoznanie z kalendamm imprez kultoralnych i sportowych w roku 2019. 

Zastqpca Burmistrza J6zef Zajqc poinformowal, te kalendarz jest po petnej analizie imprez, zar6wno 
ofe~ta CKiCz oraz OSiR q bardzo atrakcyjne. Nastepnie glos zabral Dyrektor Centrum kultu~y Renata 
Mulik i przedstawila kalendarz wydarzen kulturalnych 
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Wiecz6r z Kulturq 

Dzien Seniora 
Wiecz6r w teatrze 

Zaduszki Jazzowe 

$wieto Odzyskania NiepodlegloSci 

Wiecz6r w teatrze 

Sala CKiCz 

Exploris 
Sala CKiCz 

Sala CKiCz 

Serock 

Sala CKiCz 



Nastepnie Dyrektor OSiR Maciej Gdawski om6wil kalendarz imprez sportowych. 

KALENDARZ IMPREZ 2019 
OSRODEK SPORTU I REKREACJI W SEROCKU 

, 

Sala CKiCz 
Sala CKiCz 
Gmina S m k  

Sala CKiCz 
Rynek w 
serocku 
Serock 

Mikdajki 
Mikdajki 
Gminy Konkurs Plastycmy ,,Magia Swiqt Bokgo 
Narodzenia" 
J a w h  i Koncert Pastodek 
XXI Spotkanie Wigilijne, Pastoralki 

Wilplia senior6w i os6b samotnych 

3 
4 

Wyjazd grupy do Dziertoniowa 

tadion Miejski w Serocku 

Kurs instruktorski - korfball ubowa OSiR i Hala 

7.12 
8.12 
grudziei 

grudzien 
-IS-, 

grudzie6 

27 kwietnia 

28 kwietnia 

VII Bieg Wojciechowy - - VIII Serocka Dycha 
-Wojciechowe Swietowanie na Sportowo 

111 Mistnostwa Powiaiu Legionowskiego w 
Biegach Dzieci i Mlodziety 

Poland Bike Marathon 

Rynek Miejski w S m k u  

Rynek Miejski w Serocku 



Pobyt grupy z LitwyIWyjazd na Litwe 

PI& Miejska w Serocku 



Rozpocqto dyskusjq nad terminanem, Pnewodnicqcy Komisji Siawomir Czerwinski wskazal, k 
rocmica wybuchu I1 Wojny Swiatowej powinna odbyi: siq I wrzeSnia, mimo tego, te szkoty zaczynajq 
2 wrzeSnia, ale mieszkahcy m o k  woleliby uczcii: rocmiq I wrzeinia. 

listopad - 
gnrdzie6 

Radny Knysztof Bonkowski zapytal o sporty motorowodne, a takie te zwiqzane z woda czy mo&a 
byloby nawiqzai: wsp6lpraq z towanystwem wioSlarskim czy innymi organizacjami. 

Dyrektor OSiR Maciej Gdawski powiedzial, k prowadwne sq rozmowy z Warszawskirn 
Towanyshvem WioSlarskim, o m  ze s z k m  wioSlarskq z Zegrra, odbylo siq spotkanie, na kt6rym 
rormawiano m.in. dlaczego po Narwi ile siq plywa kajakarni i lodziami, wskazano np., ie jest zbyt 
duta fala. 

Halowa Liga Pilki Notnej (niedziele w godz. 
16-21 lub 3 hunieje weekendowe) 

Pmwodnicqcy Rady Mariusz Rosinski zapytal co kryje siq pod haslem przyjazd grupy z Holandii 

Hala PZSP 

Dyrektor OSiR Maciej Gdawski odpowiedzial, 2e tocq siq rozmowy aby zaprosiC zespd korfballu z 
Holandii, teby w okresie jesiennym zesp6i z Serocka m6gl wyjechaC do Holandii. 

Pnewodnicqcy Rady Mariusz Rosihski poparl zdanie radnego K. Bohkowskiego aby p6jjSC w 
kiemnku sport6w wodnych, sq warunki na pewno majdq siq chqtni. Przewodnicqcy zapytal czy mana 
jutjest oferta fontann muzyki. 



Dyrektor CKiCz R. Mulik wyjainila, i e  na pierwsza fontannq muzyki zostal zaproszony zesp6l 
Grzeczni Chlopcy, w dalszej kolejnoici bedzie kwartet puzonowy, zesp6l brazylijsko-wlosko- 
hiszpahski, jest jeszcze wiele ofert i wciqi trwa wybor kto wystqpi w dalszych terminach. 

Przewodnicqcy Rady Mariusz Rosinski zapytal kto bqdzie gwiazdq wieczoru podczas 
Wojciechowego swietowania. 

Dyrektor CKiCz R. Mulik odpowiedziala, i e  gwiazdq wieczoru kdz ie  Patrycja Markowska z 
zespdem. 

Przewodnicqcy Rady Mariusz Rosinski zaproponowal, aby na nastepny rok przeprowadzii sonde na 
temat wykonawcy i niech kdz ie  ten kto wygra, wiadome wtedy bedzie, i e  wiqkszoSC mieszkancow 
bqdzie zadowolona. 

Radna Aneta Rogucka zapytala czy byla uzgadniana data obchodow dnia dziecka w Woli Kietpinskiej. 

Dyrektor CKiCz R. Mulik wyjainila, ie data I czerwca wpiynqla od dyrektor szkoly, gminny dzien 
dziecka bylby wtedy 2 czerwca w niedziele. 

Radna Aneta Rogucka powiedziala, ie skonsultowala sie z Radq Rodzicow i ustalila, i e  dzien dziecka 
w Woli byl zawsze w niedziele. 

Zastepca Burmistrza Jozef Zajqc powiedzial, i e  ten termin zostanie jeszcze przeanalizowany i 
skonsultowany z dyrekcjq szkdy. 

Przewodnicqcy Komisji Slawomir Czerwiriski odniost siq do robienia sondy, ktora mialaby wskazaC 
jaki zesp6l zagra podczas Wojciechowego Swiqtowania, Przewodnicqcy powiedziat, i e  byloby to 
ryzykowne a wyniki zaskakujqce, mozna na probe uobiC to przy mniejszej imprezie. Przewodnicqcy 
zapytal jak planuje sie przebieg Wojciechowego Swiqtowania, czy bedzie korowod, poniewai w 
zesziym roku nie bylo. 

Dyrektor CKiCz R. Mulik odpowiedziala, i e  chcialaby aby powrocono do korowodu, tylko aby 
ujednolicii jego charakter, zaproponowala aby odbyl siq w stylu nowoorleanskim, planuje sie 
rozpoczqcie Swiqtowania korowodem o godzinie 16tej 

Radna Boiena Kalinowska zapytala czy romaiana byla motliwoSi zorganizowania w Serocku 
imprezy sylwestrowej. 

Dyrektor CKiCz R. Mulik odpowiedziala, i e  moina przyjrzeC siq i przeanalizowaC jak mogloby to 
wyglqdac, przeliczyt koszty. 

Zastepca Burmistrza Jozef Zajqc uzupehil wypowiedi, i e  w maiych miastach to siq raczej nie 
sprawdza. Mieszkancy oczekiwaliby duiej imprezy, oraz wykonawcow, a takie imprezy organizuje sie 
w wiekszych miastach. 

Przewodnicqcy Rady Mariusz Rosinski odniosl sie do korowodu, i e  mieszkahcy zglaszali, i e  jego 
zakonczenie nie jest zbyt efektowne, ludzie siq rozchodq w nieokreSlone miejsca, wyglqda jakby nie 
bylo to do konca dopracowane. Przewodnicqcy powiedzial, i e  r6wniei mial duio pytan od 
mieszkancow odnoSnie organizacji zabawy sylweshowej i uwaia, i e  nie trzeba zapraszai wielkich 
gwiazd, wystarczy zorganizowai spotkanie aby zlo i y C  sobie iyczenia. 



5. Zapoznaoie z koncepcjq budowy boiska w Jadwisinie. 

Kierownik Referatu PRI Marek Bqbolski przedstawil koncepcjq budowy boiska w Jadwisinie, kt6ra 
jest zalqcznikiem do protokdu. Opracowany zostal projekt pehowymiarowego boiska z 
pehowymiarowym zapleczem, z oiwietleniem, z parkingami, miejscami dla autokar6w. z 
nawodnieniem, drenakem, z trybunami w lekkiej konstrukcji na okdo 300 odb .  Kierownik 
poinfonnowal, te koncepcja ta jest wstqpnq faq, poinfonnowal r6wniek o planowanej zmianie 
pdotenia ulicy Akacjowej, teraz ta ulica lety pomiqdzy terenem szkoly a boiskiem, poniewat boisko 
docelowo ma s h Q 6  tet szkole w Jadwisinie, nie chciano rozdziela6 boiska od terenu szkdy drogr). 
Podjqto decyzjq o przesuniqciu ul. Akacjowej na wsch6d. Zakonczenie p rze j~ ia  gruntu planowane 
jest na 3 4  kwartal w dalszej kolejnoki wstanie rozpocqta faza projektowa. Szacowany koszt 
realizacji na dzien dzisiejszy to okdo 6 mln. zl. w wersji w pehym pakiecie. 

Zastqpca Bunnistrza J6zef Zajqc dodal, ke jest to koncepcja, 2e jeszcze tadne decyzje nie zapadiy. 

Przewodnicqcy Komisji Slawomir Czerwinski zapytal czy koncepcja budowy Centrum Sportu w 
Semcku zaklada r6wniet budowq stadionu lub boiska czy byloby jedynie to boisko w Jadwisinie. 

Kierownik Referatu PRI Marek Bqbolski wyjdnil, t e  pierwsza koncepcja budowy Centrum Sportu 
zakladala budowq stadionu z bieaiq w Wierzbicy, Kierownik poinfonnowal, te zrezygnowano z 
budowy boiska poniewat mi& jednym a dmgim kohcem jest 7 metr6w r6tnicy wysokoki terenu. 
W Serocku planuje siq wybudowanie Centrum Sportu i tam pelnowymiarowej hali sportowej z 
trybunami, szatniami w okolicach ul. Czeskiej. 

Przewodnicqcy Komisji Slawomir Czerwinski zapytal czy nie byloby zasadne aby boisko w 
Jadwisinie wlqczyk w Centrum Sportu, gmina poniesienie znaczne koszty przy budowie jednego 
obiektu, trudno W z i e  potem zbudowak nastqpny. 

Zastqpca Burmishza Jozef Zajqc wyjdnil, te nie bqdzie to budowa w jednym czasie, a takk w q d  
bqdzie ubiegal siq o dofinansowanie. Burmistn powiedzial, t e  na razie priorytetem jest Centrum 
Sportu. 

Przewodnicqcy Komisji Slawomir Czerwinski zapytal czy odsuniqcie budowy boiska w czasie nie 
bqdzie wiqzato siq z wykluczeniem Klubu z rozgrywek. 

Dvrektor OSiR Maciei Gdawski odwwiedzial, te iest ~roblem z wvmiarem obecneao boiska i nie " - - .  - 
spehia ono wymogbw licencyjnych do rozgrywania meczbw w ramach ligi okrqgowych, zostata 
wydana klubowi zgoda tymczasowa, boisko, ktore lydzie w Jadwisinie ma spelnid wszelkie warunki. 

Przewodnicqcy Rady Mariusz Rosinski powiedzial, te pilka noha  jest najlepiej ronvijajqcym siq 
sportem w gminie Serock i szkoda byioby stracii: licencjq. Drutyny trenujq na wszystkich boiskach 
dostqpnych w gminie a i tak brakuje boisk. Licencja jest do konca czerwca, jeSli nie zostanie 
przedhiona W z i e  koniecmoS6 gry w Legionowie, a dojazd bdzie utrudniony, na pewno nie 
przyjedzie wielu kibic6w. 

Kierownik Referatu PRI Marek Bqbolski podsumowal, ke na ten rok zaplanowano uruchomienie 
dokumentacji projektowej na to boisko, ale r6wnoczeSnie opracowanie koncepcji rozbudowy szkdy w 
Jadwisinie. Prowadwne sq rozmowy co do ksztah i koncepcji obu boisk. 

Radny Krzysztof Bonkowski opowiedzial o dofinansowaniach jakie moha  zdobyk na realizacjq tych 
projektow, panele, pompy ciepla. Radny zaznaczyl, aby nie zapomniel o tym przy planowaniu 
koncepcj i. 



Kiemwnik Referatu PRI Marek Bqbolski odniosl siq do wypowiedzi radnego i powiedzial, ie pny hali 
sportowej przewidywany jest monta.2 fotowoltaiki, nie przewiduje siq monktu pomp ciepia, poniewa2 
wstaty wycenione na okdo 1,s mln. zt. zwrot inwestycji w tym pnypadku bylby nieoplacalny. 

6. Pnyjecie protokolu nr  lnOl8 z posiedzenia Komisji z dnia 30 listopada 2018r. 

Protokg wstal przyjety bez uwag. 

7. Sprawy r6Zne. 

Nie zgloszono. 

8.Zako6czenie posiedzenia 

W zwi&u z wyczerpaniem porqdku obrad Przewodnicqcy Komisji zakonczyl posiedzenie Komisji 
Kultury, OSwiaty i Sportu. 


