
z posiedzenia Komisj i  Kultury, Okwiaty i Sportu w dniu 10 
kwietnia2019r. 

Posiedzenie Komisji odbylo sie w Urzedzie Miasta i Gminy Serock, ul. Rynek 21. 
Poczqtek posiedzenia o godz. 15.00. 

Posiedzenie Komisji otworzyt Przewodniczqcy Komisji Kultury, Okwiaty i Sportu 
Slawornir Czerwiliski i poinforrnowal, ze w posiedzeniu Kornisji bierze udzial 
5 radnych; l is ta obecnoJci - zalqcznik nr I ) ,  co stanowi quorum, przy kt6ryrn 
Komisja moie obradowat. W posiedzeniu Kornisji uczestniczyli: Burmistrz Artur 
Borkowski z-ca Burrnistrza J6zef Zajqc, Dyrektor Zespotu Obslugi Szk6l 
i Przedszkoli (ZOSiP) Alicja Melion, Dyrektor Centrurn Kultury i Czytelnictwa w 
Serocku (CKiCz) Renata Mulik, Dyrektor OLrodka Sportu i Rekreacji(0SiR) Maciej 
Gobwski (l ista obecnokci- zalqcznik nr 2). 

1. 
Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porzqdku obrad 

Przewodniczqcy Komisji Slawomir Czerwihski 

Otworzyt posiedzenie i przedstawil nastgpujqcy porzqdek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porzqdku obrad. 
2. Orn6wienie przygotowanej przez ZOSiP, OSiR, oraz CKiCZ analizy koszt6w 

organizacji ferii zimowych w grninie Serock. 
3. Inforrnacja na ternat rekrutacji do przedszkoli i oddzial6w przedszkolnych 

w roku szkolnyrn 2019/2020. 
4. Informacja na ternat zaplanowanych na kwiecieli br. irnprez sportowych:" 

,,Wojciechowe Swigtowanie na sportowo" oraz "Poland Bike Marathon". 
5. Przedstawienie i zaopiniowanie planu pracy Kornisji na rok biezqcy. 
6. Sprawy r6ine. 
7. Zakohczenie posiedzenia. 

Przewodniczqcy Komisji Slawomir Czerwihski 
Zglosil, aby dokonat zrniany kolejnoici omawianych punktbw, punkt 4 - 
przedstawienie i zaopiniowanie planu pracy Kornisji na rok biezqcy w miejsce 
punktu 5- inforrnacja na ternat zaplanowanych na kwiecien br. irnprez 
sportowych :"Wojciechowe Swigtowanie na sportowo" oraz Poland Bike 
Marathon" 

Zmiana porzgdku zostala przyjeta jednogloinie 



Om6wienie przygotowanej przez ZOSiP, OSiR oraz CKiCz analizy koszt6w 
organizacji ferii zimowych w gminie Serock 

Dyrektor ZOSiP Alicja Melion 
Przedstawila analize koszt6w organizacji ferii zirnowych przez Zesp64 Obslugi 
Szk6t i Przedszkoli: 

Wiceprzewodniczqca Komisji Boiena Kalinowska 
,,W analizie koszt6w jest pozycja dotyczqca przewozu uczni6w, czy to sq koszty 
autokarbw" 

Dyrektor ZOSiP Alicja Melion 
,,Przew6z uczni6w autokarern, ale w Woli Kietpihskiej doszedl koszt dowoienia 
uczni6w, poniewaz w ubieglych latach wyszliSrny z takiego zaloienia, i e  w takim 
Srodowisku o rozproszonej zabudowie jakq jest Wola, jeieli organizujerny cog 
w bazie szkolnej, jeSli nie zapewnirny dowoienia to nie bedzie zainteresowania". 

Przewodniczqcy Komisji Slawomir Czerwihski 



,,Czy zdarzaly sie przypadki niezrozumienia przez rodzicbw, tzn. i e  dzieci nie byly 
zapisywane na p6tkolonie, a rodzice chcieli zeby dzieci korzystaly z wyjazdbw." 

Dyrektor ZOSiP Alicja Melion 
,,P$kolonie to jest formula zorganizowana, dlatego, ze na 14 dni przed 
rozpoczeciem musze taki fakt zglosit do Kuratorium, tqcznie z liczbq dzieci, z 
Ilczbq opiekunbw, w trakcie nie moina ddqczat dzieci. Nastqpito nieporozumienie 
dotyczqce dzieci szeScioletnich, dzieci rnajq zapewnionq opiekq w oddzialach 
szkolnych, rodzice poczqtkowo zapisywali dzieci. Musimy na przyszloS6 p d o i y t  
akcent na wyrazistoSt w komunikacie." 

Przewodniczqcy Komisji Slawomir Czerwihski 
,,Czy osoba nie zgloszona na p&kolonie moie korzystat z wyjazdbw, czy innych 
atra kcji?" 

Dyrektor ZOSiP Alicja Melion 
, Nie, do zgloszenia na p6lkolonie bardzo szczeg&owo podajemy opiekunbw, ich 
kwalifikacje, wymagania formalne, liczbq dzieci, w tym dzieci, kt6re z uwagl na 
swoje potrzeby powodujq, ze liczba opiekun6w musi by6 zwiekszona, na 
pigtnastke dzieci jest wymagany jeden opiekun." 

Przewodniczqcy Komisji Slawomir Czerwihski 
,,Wyrainie z tych wyliczeh wynika, i e  koszty zmniejszyfy sie a zadowolenie dzieci 
i mtodziezy jest duze." 

Dyrektor OSiR Maciej Golawski 
,,Dosyt szczeg6towo przygotowalem informacje dotyczqcq koszt6w organizacji 
ferii zimowych, z roku na rok nastepuje nieznaczne zwiqkszenie kosztbw, czqSt 
zakresu przeszto ze szk61 do nas a dotyczy to przeniesienia kosztbw przewozu na 
wyjazdy zorganizowane. W 2017 roku koszt wyni6sl 3076,86 w 2018 -3700 
2019- 10765 zl, druga czeSt wydatk6w to jest koszt wyjazdu dzieci do 
Dzierioniowa, w 2017 roku koszt wyni6sl 12535,1421 2018- 13000,99zl 2019 - 
19778 zl. Koszty wzrosly poniewaz, wzrosly ubezpieczenia, transport i 
podnieSliSmy troche wynagrodzenia opiekunbw. W 2018 wprowadziliSmy 
dmuchahce, ktore cieszyly sie ogromnym powodzeniem, wydaliSmy na tq 
atrakcje w 2018 -4000 zl, w 2019- 564021, troche wieksze koszty ale mieliimy 
zwiekszonq iloSC atrakcji." 

Prze wodniczqcy Komisji Sla womir Czerwihski 
,,Na kohcu mamy zestawienie odnoSnie ilo5ci dzieci, kt6re wziqly udziat 
w atrakcjach przygotowanych przez Paristwa mimo ,ie koszty sq nieco wyisze do 
ubieglych ale w odniesieniu do iloSci dzieci to jest to efekt pozytywny." 

Dyrektor OSiR Maciej Golawski 
,,To za sprawq naszych spotkan, Pahstwa uwag co nalezy zmienit, z niekt6rych 
rzeczy rezygnowalifmy, typu stacjonarne, kt6re nle cieszyly sie 
zainteresowaniem, kosztem wyjazdbw, dmuchahc6w." 

Przewodniczqcy Komisji Slawomir Czerwihski 
,,Nastepne pytanie dotyczy koszt6w za korzystanie z Hali, czy mozemy wystqpit 
do Powiatu o zwolnienie z oplat przy organizacji ferii." 



Z-ca burmistrza Jozef Zajqc 
,,Na chwiie obecnq obowiqzujq stawki wynegocjowane z Zarzqdem Powiatu, czy 
ulegnq zmianie w przysztosci nie wiemy." 

Dyrektor OSiR Maciej Golawski 
,,Co roku wystepuje do Powiatu z p ro ibq  o m o i l i w o i t  zmniejszenia kosztow 
wynajecia Hali, zawsze odpowiedi jest negatywna." 

Dyrektor CKiCz Renata Mulik 
,,Koszty organizacji przez Centrum Kultury i Czytelnictwa w 2017 roku wyniosty 
4875zt- 12 wydarzeh- 462 uczestnikow, w 2018 roku 4754 zt- 12  wydarzeh- 474 
uczestnikow, w 2019 roku -8349,27 zt-24 wydarzenia- 1064 uczestnikow. 
Zaangaiowani w organizacje ferii byli wszyscy pracownicy Centrum Kultury 
i Czytelnictwa, instruktorzy, animatorzy, dodatkowo byta zatrudniona na urnow? 
zlecenie jedna osoba. Dobra wspolpraca pomiedzy OSiR CKiCz i ZOSiP data taki 
efekt, i e  mieszkahcy byli zadowoleni ze iwiadczonych przez nas ustug." 

Przewodniczqcy Komisji Slawomir Czerwihski 
,,Znowu nasuwa sie wniosek, pomimo wzrostu kosztow, je i l i  podzielimy przez 
i lo ik osob, kt6t-e skorzystaty z oferty ferii, to  bedq ni isze na osobc. Jei l i  
zsumujemy koszty na przestrzeni trzech lat to  sq  bardzo zbli ione" 

Radny Mariusz Rosinski 
,,Bytern inicjatorem tego wniosku, takiego zestawienia analizy kosztow, dokument 
jest przygotowany bardzo naleiycie, z moich wyliczeh wynika, i e  po uirednieniu 
kosztow, wynika i e  dokonaliimy oszczednoici a oferta byta bardzo bogata, 
dziekuje bardzo za udane ferie i uwaiam, i e  naleiy podq ia t  w t y m  kierunku." 

Z-ca burmistrza Jozef Zajqc 
,,Dziekujemy Komisji za wtqczenie sic w tq akcje przemyileh feryjnych, je i l i  
pojawiq sie nowe pomysty, prosimy o przekazywanie do kohca roku 
kalendarzowego, i e b y i m y  mogli umieiciC je  w planach ferii zimowych. Ta nowa 
formula opieki sprawdzita s i r  s q  rodzice, ktorzy nie ma jq  moi l iwoic i  
zaopiekowania sie dzietmi w czasie ferii zimowych, t o  mogq dzieci przekazat pod 
dobrq opieke." 

Przewodniczqcy Komisji Slawomir Czerwihski 
,,Czy planujemy organizowat wypoczynek letni?" 

Z-ca burmistrza Jozef Zajqc 
,,Nad letnim zastanowimy sie, nie mamy takiego zadania w budiecie, ale nic t o  
o niczym nie iwiadczy, mo ina  do tematu wrociC. Byty lata, kiedy 
organizowaliimy potkoionie, na bazie szkoty w Jadwisinie, one do kohca nie 
sprawdzity siq, ale je i l i  bedq wnioski rodzicow, rozwaiymy." 



J. 

Informacja na temat rekrutacji do przedszkoli i oddzialbw 
przedszkolnych w roku szkolnym 201 9/2020. 

Dyrektor ZOSiP Alicja Melion 
Przedstawita liczbq dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do 
przedszkoli i oddziat6w przedszkolnych na rok szkolny 2019/2020 
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Przewodniczqcy Komisji Slawomir Czenvirfski 
.Czy Burrnistrz wskazuje tylko z terenu Gminy plac6wki przedszkolne?" 

Dyrektor ZOSiP Alicja Melion 
,,,Dysponujerny naszyrni plac6wkami, rnoie byk taka sytuacja, i e  brakuje rniejsc 
w plac6wkach grninnych to mozemy zakupiC rniejsca w plac6wkach 
niep~blicznych,~ Przyjrnujerny uchwalq zasady przeprowadzenia konkursu, to 
jest jeden 
z wariantbw, jeSli rnarny za mato miejsc do wskazania rodzicorn, jako miejsca 
odbywania wychowania przedszkolnego, to moiemy podjqi uchwalg, i e  
przewidujemy takq sytuacje, i e  narn brakuje miejsc a ustawa pozwala narn 
kupowat rniejsca w plac6wkach niepublicznych, trzeba przygotowat sie na takie 
dzialanie, i e  bedziemy kupowaC rniejsca w palc6wkach niepubliunych, kt6re 
widniejq w naszej ewidencji. Zasada jest taka, ieby rodzic ponosil koszty 
wychowania przedszkolnego w tej  plac6wce niepublicznej na poziomie plac6wki 
publicznej, czyli jak u nas ptaci tylko zlot6wkq za czas pobytu ponad bezplatnq 
podstawe prograrnowq to  tarnto przedszkole, kt6re przystqpi do konkursu, nie 
moie pobierat od rodzic6w wiekszej oplaty, ale w zamian za to  otrzyrnuje od 
Grniny dofinansowanie do jednego dziecka w przedszkolu, na poziomie 
uirednionych koszt6w utrzyrnania jednego dziecka w przedszkolu na terenie 
gminy, jeSli bykrny zdecydowali na takq formule. Zastanawiamy sie czy 
w przedszkolu w Serocku, gdzie deficyt miejsc jest najwiekszy, rnamy 25 
rodzicbw, kt6rzy sq zarnieszkali w obwodzie szkdy, 5 rodzic6w jest z rejonu Woli 
Kielpiriskiej, nie przyjqt takiego rozwiqzania, zeby&&y w now0 oddanej czeici 
szkdy, gdzie ma byt  sala integracji sensorycznej utworzyt mniejszego oddzialu 
przedszkolnego. Moiemy tam 18 rniejsc wygenerowat, pozostalym rodzicorn 
proponowat rniejsca w Zegrzu. JeSli okaie sie, i e  nadal narn bedzie brakowat 
miejsc, bo rnarny sygnaly i e  rodzice sie sp6inili, bo nie zlozyli w terminie naboru 
wniosk6w, je51i pojawiq sie w maju, czerwcu nastepni uprawnieni, to pewnie 
rozwaiymy moiliwoSt ogloszenia konkursu dla tych przedszkoli niepublicznych. 
W takim systernie pracujq gminy podwarszawskie, kt6re majq niestabilnq 
sytuacje, z uwagi na duia liczbe mieszkahc6w sprowadzajqcych sie, sq to 
rozwlqzania przetestowane, rnySlg ze 
w niedlugirn czasie bedzierny Pahstwu proponowali zastanowienie sie, czy My 
powinnySmy przygotowat sie na takq ewentualnoS6." 

Z-w burmistrz J6zef Zajqc 
,,Uchwala jest przyszlokiowa, niczym narn nie grozi jeSli je j  nie zrealizujemy, 
wiele grnin w okolicy takie uchwaly przyjely, i w razie potneby korzystajq." 

Dyrektor ZOSIP Alicja Melion 
,,My nad takq uchwalq pracujemy, projekt jest konsultowany." 

Pnewodnicrqcy Komisji Slawomir Czerwihski 
,,Czy rnarny takq wiedzq czy w przedszkolach prywatnych jest taka iloSC miejsc, 
aby zaspokoit nasze potneby." 

Dyrektor ZOSiP Alicja Melion 



,,Wedlug rejestru ewidencji przedszkola dysponujq znacznq i loiciq miejsc, czy 
bed* zainteresowane udzialem w konkursie, za wczesnie jest na stawianie takich 
pytari. Chcemy przygotowaf sobie narzedzie, aby w sytuacji kiedy zaistnieje taki 
problem, iebysmy byli przygotowani pod kqtem prawnym." 

Przewodniczqcy Komisji Slawomir Czerwihski 
,,Jak p6iniej wyglqda problem oplaty za dziecko, czy te dzieci, kt6re rnajq 
dofinansowanie to rodzice placq mniej?" 

Dyrektor ZOSiP Alicja Melion 
,,Mocno dyskutowalam te kwestie z Gminami, ktore wprowadzaly taki model, i e  
je i l i  rodzic ma dziecko w wieku przedszkolnym, i ma placiC 480zl a sqsiad tylko 
150zl, to  sie mo ie  phe lo i y t  na takq sytuacje, i e  wszyscy, kt6rzy spelniq 
warunek wiekowy, czyli to  dofinansowanie 75% my placimy jako grnina a rodzic 
placi koszty jakie ustali jednostka, dotyczy to tylko dzieci dwuipblletnich. W 
obliczu zr6znicowanego zainteresowania przedszkolami, opracowalismy ankietq, 
ktorq dyrektorzy kierujq do rodzicow, kt6rzy ubiegali sie w tym roku o miejsce 
w przedszkolach. Niekt6re pytania sq retoryczne, czyli spodziewamy sie, ze 
lokalizacja, blisko, zamieiciliSmy r6wniei pytanie czy w przypadku zrbwnania 
oplat za pobyt dziecka w przedszkolu niepublicznym do wysokoici publicznych, 
czy jesteicie Paristwo zainteresowani. Ankiety sq  j u i  w przedszkolach, rodzice 
proszeni sq o wypelnianie ankiety jest ona anonimowa, zeby nam podpowiedziet 
co jest dla nich istotne. Zastanawialismy sie nad przedszkolem w Zegrzu, 
przyczyny sq  bardzo obiektywne wynikajqce z sytuacji jaka sie w tym Srodowisku 
wytworzyta, w Zegrzu jest bardzo malo dzieci. Wplyw na tq sytuacje ma fakt, ze 
w Jadwisinie sq  oddzialy przedszkolne. Rodzic majqcy dziecko w przedszkolu w 
Zegrzu potwierdza fakt kontynuacji, jednoczesnie w Jadwisinie zlozyl wniosek. 
Zegrze i Jadwisin bardzo mocno na siebie oddziatywajq, je i l i  chodzi o dzieci 
szkolne i przedszkolne, czyli jakies dziatania w obszarze tych dw6ch jednostek 
odbijajq sie na sytuacji. Prosiliimy Paniq Dyrektor o zdiagnozowanie te j  sytuacji, 
prosiliimy, i eby  przedszkole byto bardziej wyraziste w swoich dzialaniach, ieby  
mialo pomysl na siebie w te j  trudniejszej sytuacji, pewnie nie do korica od nich 
zaleinej. ~ e b y  nie bazowaC tylko na bardzo ograniczonym materiale, na 
podstawie ktorego mogq odnosiC sie do tego stanu rzeczy przekazaliimy te 
ankiety, moie  da nam szerszy obraz, jesli chodzi o preferencje rodzic6w." 

Przewodniczqcy Komisji Slawomir Czerwihski 
,,Widze slabost tego rozwiqzania, jeiel i  Burmistrz wskaie ieby  19 dzieci spoirod 
3 1  ma jeidziC do Zegrza, zostaje nam 12 osob, kt6re skieruje do prywatnego 
przedszkola, pozostali mogq odrzuciC propozycje przedszkola w Zegrzu, czy 
nalezy sie wtedy doptata." 

Dyrektor ZOSiP Alicja Melion 
,,Nie, po stronie Grniny jest obowiqzek wskazania miejsca, rekrutacja jest do 
danego przedszkola, je i l i  w danym przedszkolu nie wystarczy rniejsc, jest 
naturalne i e  sq miejsca bardziej zurbanizowane, sq  przedszkola bardziej 
preferowane, rolq Burmistrza jest wskazat miejsce a to, i e  kt06 nie przyjrnie t o  
jest jego wybor, rnowie z ubolewaniem, zdaje sobie sprawe, i e  je i l i  k t o i  rnieszka 
w Serocku a dostanie przydzial do Zegrza, to niestety bedzie niezadowolony." 

Z-ca Burmistrza J6zef Zajqc 



,,Mamy nadzieje, i e  nie bedziemy korzystat z t e j  opcji prywatnego przedszkola, 
podejmiemy takq  uchwale jako asekuracje. Teraz t rwajq rekrutacje, ale 
rozstrzygni~cia bedq w sierpniu, wrzeiniu, rodzice decydujq, ze zabierajq dziecko 
ze sobq jadqc do pracy do Warszawy, przybywajq nowi mieszkalicy, wiec 
faktycznie wszystko zarnyka pod koniec sierpnia." 

Wiceprzewodniczqca Komisji Bozena Kalinowska 
.Ile jest na naszym terenie funkcjonujqcych przedszkoli niepublicznych?" 

D yrektor ZOSiP Alicja Melion 
,,Na naszym ternie dziatajq dwa przedszkola niepubliczne, jedno w Serocku, 
drugie Stasim Lesie." 

Radny Mariusz Rosihski 
,,Czemu w Serocku jest tylko 7 1  miejsc w oddzialach przedszkolnych, skoro sq  
trzy grupy po 25 dzieci, to  matematycznie sie nie zgadza." 

Dyrektor ZOSiP Alicja Melion 
,,Ta pierwsza informacja dotyczqca i loici 71 miejsc wynika z tego, i e  nie 
wszystkie dzieci i dq  do pierwszej klasy, s q  dzieci, kt6re prawdopodobnie bedq 
mialy odroczony obowiqzek szkolny wiec zostanq nam w przedszkolu, to  jest ta 
przyczyna, ze placowka nam podala takq  liczbe. Mamy jednq sale bardzo matq, 
te przy bibliotece, gdzie nie ma miejsca dla grupy 25 dzieci." 

Radny Mariusz Rosihski 
,,Moze trzeba pomyslet, zeby w Serocku powstala jeszcze jedna grupa oddzialu 
przedszkolnego, wiem ze sq  problemy lokalowe ale odchodzi pie6 oddzialbw, czy 
sq  takie moi l iwoic i  na terenie szkoty, i e b y  wygospodarowat pomieszczenie na 
oddzial przedszkolny w zwiqzku z d u i y m  zainteresowaniem edukacjq 
przedszkolnq w Serocku." 

Dyrektor ZOSiP Alicja Melion 
,,Takie rozpoznanie robitam, rozmawiali imy z Dyrekcjq patrzyl i imy na moi l iwoic i  
jakim dzieciorn rnamy wskazat miejsce przedszkolne, na te j  l i icie 
niezakwalifikowanych mam jedno dziecko piecioletnie, dziesiecioro czterolatk6w, 
21 trzylatk6w, co oznacza ze mamy grupe z lezakowaniem. ta tw ie j  jest pomy i le t  
o mniejszej grupie ale w przedszkolu. Nie wydaje sic, i e b y  rodzice dzieci 
piecioletnich, kt6rzy ma jq  rniejsce w przedszkolu zgodzili sie na przeniesienie do 
sali szkolnej. Konsultowalam ten temat z Legionowem, kt6rzy karkolomne 
rozwiqzania w ubieglym roku twiczyli, w szkole n r  3 widzialam i oddziaty 
przedszkolne i przedszkole, niestety rodzice nie byli zadowoleni z takiego 
rozwiqzania. Dlatego uznaliimy, i e  lepszym rozwiqzaniem bedzie utworzenie 
rnniejszej grupy w przedszkolu, n i i  zaproponowat rodzicom dzieci trzy, 
czteroletnich sale szkolnq. Rozwazaliirny r6inorakie rozwiqzania, warianty, nie 
zamykamy tematu, t o  jest praca caly czas i poszukiwanie optymalnych 
rozwiqzari." 

Radny Mariusz Rosihski 
,,Dobrze ze s q  ankiety, bo doszla do mnie taka informacja, ze w przedszkolu 
w Zegrzu nie ma tazienek przy salach, oraz jest jeden opiekun do grupy, wiqc s q  
utrudnione warunki, m o i e  zatem ten stan ma wplyw na fakt, ze rodzice nie 
wybierajq przedszkola w Zegrzu." 



Dyrektor ZOSiP Alicja Melion 
,,Kazde przedszkole jest swoiste, Pani Dyrektor Kolecka oglqdata przedszkola 
warszawskie, kt6re dzialajq w takirn sarnym standardzie jak Zegrze, w starych 
budynkach i brakuje toalet przy salach, jednak majq inne atuty, Swietna kuchnia, 
piekny ogr6d. Odnoszqc sie do organizacji, nie ma takiej sytuacji i e  w Serocku 
rnarny lepszq strone opiekuriczq, wrecz przeciwnie, Zegrze ma wyzsze 
standardy, bo Wojsko bylo szczodre i to  jest zachowane, teraz po stazu 
zostawiliSrny t e i  pracownika ieby  byto petne zabezpieczenie. To sq  
niepotwierdzone stwierdzenia, bo w organizacji plac6wek jest uwidocznione jak 
jest zorganizowana praca plac6wki. Jest faktem, i e  serockie przedszkole 
pieknieje, tamto przedszkole jest na peryferiach grniny, musi to  kornuS pasowat, 
obiektywnie zastanawialiimy sie, i e  najistotniejszy czynnik t o  odplyw dzieci z 
Zegrza do Jadwisina." 

Radny Mariusz Rosiriski 
,,Problem jest trudny do rozwiqzania, zawsze w naszych wyjazdowych 
posiedzeniach Komisji poruszamy ten temat, wiemy jakie sq  problemy, 
podkreilamy i e  duzo zostato zrobione przez Grnine ale nadal sq  braki, kt6re 
zauwaiamy." 

Przewodniczqcy Komisji SIawomir Czerwifiski 
,,Otrzymatem zgloszenia od niezadowolonych rodzicciw, ktcirych dzieci chodzq do 
przedszkola w Serocku, a otrzyrnali informacje, i e  do zer6wki bedq ucz~szczat 
do oddzialu przedszkolnego w szkole. Zarzuty dotyczyly faktu, i e  
rozbudowujerny przedszkole a dla dzieci nie ma miejsca w zerbwce, i e  dzieci 
bedq rnusialy przechodzit z drugiego piqtra, i e  na korytarzach bqdzie starsza 
rntodziei, czy rnozna rozwiqzat ten problem?" 

Dyrektor ZOSiP Alicja Melion 
,,To jest problem nie tylko nasz ale takie rozwiqzania stosuje wiekszoSt miast, 
jest to  na okolicznoit podniesienia wieku szkolnego, i e  dopier0 dzieci 
siedrnioletnie idq do szkot, my dwa lata temu staneliimy przed faktem, i e  
szeiciolatki zostajq 
w przedszkolach. Mieliimy wyb6r, albo nie przyjmowat dzieci rntodszych do 
przedszkola albo zdecydowat na taki ruch: zaadaptowat wszystkie mozliwe 
pomieszczenia na potrzeby ,,zer6wkowicz6w", dzieki czemu urucharniamy wiecej 
miejsc dla dzieci mlodszych. W Zegrzu, gdzie nie ma petnego oWozenia 
w przedszkolu, to  t e i  zabieramy dzieci do zer6wki przy szkole, to  jest taki 
wyrn6g konieczny, rodzice widzq z tego korzySci, i e  dziecko adaptuje sie do 
irodowiska szkolnego, ze poznaje warunki szkolne. PodjeliSrny kroki, ieby  
zorientowat siq na ile w tyrn lqczniku w Serocku da sie wygenerowat cztery 
oddzialy przedszkolne, i eby  to byly rniejsca kt6re w wiekszym stopniu spelniq 
wymagania potrzeby dzieci szefcioletnich. Czy uda sie nam zejSt z drugiego 
pietra na d6l, nie wiern, nie ma moil iwoici wwiezienia posilk6w na g6re, 
rnyslelisrny o zainstalowaniu windy ale jest r6znica poziorn6w." 

Z-ca burmistrza J e f  Zajqc 
,,Problem, kt6t-y poruszyt Pan Przewodniczqcy jest w calej Polsce, wszystkie 
gminy podjqly takq decyzje, ieby  dzieci szeicioletnie przejqt do szkoly, aby 
zwolnit miejsca w przedszkolu dla dzieci rntodszych. Spadl obowiqzek na grniny, 
aby zabezpieczyt opieke wszystkim dzieciom przedszkolnyrn, pytanie w jaki 



sposob, skoro nie ma dodatkowej bazy, docelowo trzeba mySled o budowie 
nowego przedszkola. Dzieci przybywa, tych miejsc przedszkolnych najwiecej 
bra kuje 
w Serocku, jeSli powstajq nowe osiedla przybywa mieszkancbw, trzeba bedzie 
pomySleC o budowie nowego przedszkola." 

Dyrektor OSiR Maciej Gdawski 
,,Chcialbym wypowiedziet sie jako rodzic dzieci, ktore ucz~szczaty do grupy 
,,zer6wkowejW w szkole w Serocku, jestem zadowolony, kompletnie dzieciom nie 
przeszkadza, i e  s q  na ostatnim pietrze, oni schodzq na posilki podczas trwania 
lekcji, zapoznajq sic ze szkotq. S q  r6 ine  sposoby mySlenia albo mocne odciecie, 
czyli dziecko w pierwszej klasie traRa do nowego budynku albo adaptujemy dzieci 
powoli, jestem za takim rozwiqzaniem, w mojej  opinii t o  sie sprawdzilo." 

Radny Mariusz Rosihski 
,,Popieram linig Pana Dyrektora Gotawskiego potwierdzam, i e  t o  sq  dobre 
strony, i e  dzieci znajdq sie w nowym Srodowisku, oswojq sie z budynkiem, z 
otoczeniem, a nawet jak bedq miaty nowq Paniq to  t e i  nie zaszkodzi. Byly 
zgtaszane takie problemy, kt6re omawialismy z Paniq Dyrektor Melion, mySle ze 
udalo sie wszystko, bo w t ym roku nie mam iadnych zgloszen od rodzicbw, czyli 
wszystko dobrze funkcjonuje." 

Przedstawienie i zaopiniowanie planu pracy Komisji na rok bieiqcy 

Przewodniczqcy Komisji Slawomir Czerwihski 

Przedstawil plan pracy Komisji Kultury, OSwiaty i Sportu na 2019 rok: 

Kwiecieh: ombwienie przygotowanej przez ZOSiP, OSiR oraz CKiCz analizy 
koszt6w organizacji ferii zimowych w Gminie Serock, przedstawienie informacji 
nt. rekrutacji do przedszkoli i oddzialow przedszkolnych w roku szkolnym 
2019/2020, ornowienie zaplanowanych na kwiecieh br. Imprez sportowych: 
,,Wojciechowe ~wie towan ie  na sportowo, oraz Polan Bike Marathon, 
przedstawienie 
i zaopiniowanie kandydatur do stypendiow w dziedzinie Kultury i Sportu. 

m: om6wienie potrzeb remontowych i inwestycyjnych placowek kulturalnych, 
oSwiatowych i sportowych, podsumowanie zrealizowanych w kwietniu imprez 
sportowych, om6wienie organizacji i przebiegu pikniku ,,Wojciechowe 
swietowanien, przeglqd pplc6w zabaw, boisk sportowych i terenow rekreacyjnych 
na terenie ~ m i n ~ ( p o s i e d z e n i e  wyjazdowe). 

Czerwiec: przedstawienie plan6w akcji ,,Lato w miefcie", przedstawienie 
informacji na temat planowanej organizacji roku szkolnego 2019/2020. 



w: orn6wienie dziatalnoSci OSiR, analiza osiqgnictych wynik6w sportowych, 
podsurnowanie rywalizacji sportowej w rarnach Mazowieckich Igrzysk Mlodzieiy 
Szkolnej w roku szkolnyrn 2018/2019, przedstawienie i ornbwienie wynik6w 
egzarnin6w w oddzialach girnnazjalnych klas 6srnych w Grninie Serock 

Sier~ieh: kontrola stanu przygotowania obiekt6w do zajet szkolnych w roku 
szkolnyrn 2019/2020(posiedzenie wyjazdowe), przedstawienie arkuszy 
organizacyjnych na rok szkolny 2019/2020 z kornentarzem dyrektora ZOSiP. 

Wvesieh: przedstawienie propozycji kandydatow do stypendibw, nagrbd, 
wyr6inieh w dziedzinie kultury i sportu, przedstawienie oferty zajqC 
pozalekcyjnych, w nowyrn roku szkolnym, proponowanych przez OSrodek Sportu 
i Rekreacji, Centrurn. Kultury i Czytelnictwa oraz plac6wki o5wiatowe oraz 

Swietlice Srodowiskowe, ornbwienie i sforrnulowanie wniosk6w po objeidzie 
plac6wek oiwiatowych na terenie grniny, orn6wienie i podsurnowanie przebiegu 
akcji ,,Lato w rnieicie". 

Paid7iernik: okreilenie potrzeb do projektu budietu grniny na 2020 rok z dziaMw 
rnerytorycznych podlegh/ch Kornisji, orn6wienie funkcjonowania i przedstawienie 
osiqgnict CKiCz w zakresie dzialalnoSci kulturalnej na terenie Grniny. 

Listowad: przedstawienie inforrnacji o stanie realizacji zadah oiwiatowych 
realizowanych przez Miasto i Grninc Serock za 2018/2019, przedstawienie stanu 
realizacji zadania: Budowa Centrurn Sportu i Rekreacji w Serocku. 

Grudziefi: opiniowanie projektu WPF i budzetu Grniny na ZOZOr, podsurnowanie 
pracy Kornisji w 2019r. 

E%m Dracv na 201 9 rok Komisia Kulturv. Osw~atv i Soortu orzv- bez uwaa( a , . I 
91 

Radna Bozena Kalinowska opuicita posiedzenie Komisji 

Informacja na temat zaplanowanych na kwiecierf br. imprez 
sportowych:" ,, Wojciecho we Swietowanie na sportowo" oraz "Poland 
Bike Marathon". 

Dyrektor OSiR Maciej Gdawski 
,,Kwiecieh, rnaj to u Nas rnaraton irnprezowy, kohczymy Mazowieckie Igrzyska 
Mlodziezy Szkolnej, czyli rozgrywki rnlodzieiowe, co weekend cog sic dzialo, kilka 
zawod6w na raz. Wkraczamy teraz w irnprezy zwiqzane ze Swictowaniern patrona 
naszego rniasta, tradycyjnie rnarny cztery irnprezy, o charakterze biegowyrn - 27 
kwietnia, o charakterze pilki noinej - 12 rnaja w Jadwisinie, 18 rnaja- turniej 



pilki siatkowej, najbliisze wydarzenie 13 kwietnia- turniej tenisa stolowego 
imienia Stanislawa ~ciechut-y, taty Pani Basi Klik, zwiqzanego z Klubem KS Sok6l 
Serock wieloletniego dzialacza i propagatora tenisa stolowego, aby s y l w e t k ~  Pana 
Stanislawa przypomniet i u iwietn i t  zorganizujemy ten turniej. Turniej bedzie 
odbywat si? w r6znych kategoriach wiekowych: urodzeni w 2010 i mlodsi, 2008- 
2009, 2007-2008, 2006 i starsi, kategoria open oraz dodatkowa to  przyjaciele, 
dzialacze sportowi i zaproszeni goicie. Zapisy t rwajq do dzisiaj, do 10 kwietnia, 
jest podany kontakt do Pani Basi Klik, kt6ra jest gl6wnym koordynatorem tego 
Turnieju, planowana liczba uczestnikow wynosi okolo 100 os6b. Jesli chodzi 
o zasady, to  w zaleinoici od iloici uczestnikow, bedziemy ustala6 na bieiqco, 
jest taki zapis w Regulaminie. Start Turnieju o godzinie 9,00 planowany jest do 
godziny 13,00, zaproszone sq  zaprzyjainione kluby, Spojnia z Warszawy czy 
Lotos Jablonna, gdzie my zawsze tez bierzemy udzial w turnieju im. Danuty 
Kowalskiej. 27 kwietnia przystepujemy do duzej imprezy biegowej, tj. bieg 
wojciechowy, t o  j u i  si6dma edycja i trzecie Mistrzostwa Powiatu w biegach 
dziecieco- mlodziezowych. Zapisy t rwajq praktycznie do konca, nawet w dniu 
biegu mozna sie zapisat, je i l i  chodzi o zgloszenia to  niespelna 200 os6b jest 
zgloszonych na te  biegi gl6wne na 10 i 5 kilometrow, wszyscy startujq razem, 
oddzielnie startuje tylko nordic walking. Biegi dziecieco- mlodziezowe startujq od 
godziny 12,15 zaczynamy od tych mniejszych dystansbw, czyli 330 metrow, 500 
metrow, 1500 metrow, dookota Rynku nastqpnie ulicq Zdrojowq, Retmahskq 
potem w gore wbiegamy na Rynek i kohczymy dystans. 0 godzinie 14,15 
starujemy z biegiem na 5 i 10 kilometrbw i p6iniej  startuje nordic walking, 
zmienilijmy w t ym roku kolejnoit,  biegacze zglaszali problem, na poczqtku grupa 
nordic walking jest mocno zwarta, cieiko jq bylo omi jal .  W tym dniu odbywa sie 
tez Piknik Ekologiczny, organizowany przez nasz Referat Ochrony ~rodowiska,  
szykuje sie wi~ksza,  ciekawa impreza. Nastepnego dnia odbedzie sie impreza 
Poland Bike Marathon, wspierana przez OSIR oraz Urzqd Miasta w Serocku, 
glownyrn organizatorem jest firma Poland Bike Marathon, kt6ra organizuje te  
imprezy 
w calej Polsce, jest to  trzeci etap rundy letniej. W oparciu o doiwiadczenia 
Legionowa, gdzie dwa tygodnie ternu organizowalo u siebie takq  impreze, 1100 
uczestnikbw zabaw rowerowych. Na naszym facebooku publikujemy informacje, 
zar6wno program, regulaminy, mapki tras. Wiadomo, ze niedziela t o  jest dzieri, 
kiedy sq  msze Swiete, starali imy sie t o  zrobit w jak najmniej newralgiczny 
spos6b dla tych mieszkaric6w, kt6rzy chcq celebrowat msze Swietq, tzn. 
przygotowujemy sic juz w sobote, bedziemy zajmowat Rynek. Starty zawod6w 
mamy zrobione w sposob nieinwazyjny, czyli pierwszych zawodnik6w puszczamy 
o godzinie 11,10, w tym czasie mieszkaricy mogq sobie swobodnie na msze 
przyjechak. Nastepny etap rozpoczynamy o godzinie 12,lO- 12,30, tj. mini 
cross, gdzie dzieci do 6 roku iycia puszczane s q  na malym dystansie od 200 do 
400 metrbw, jest t o  5wietnia zabawa dla calych rodzin. Od godziny 13 startujq 
gl6wne dystanse, na 10, na 2 7 
i 51 kilometrow. Na naszych stronach i banerach informujemy o wszystkich 

imprezach sportowych." 

Przewodniczqcy Komisji Slawomir Czerwihski 
,,Chcialbym zapyta6 odno5nie zabezpieczenia tych imprez przez strazakow, 
poniewai sq  to  dwie imprezy i trzeba rozdzielit t o  na nasze cztery jednostki." 

Dyrektor OSiR Maciej Golawski 



,,Jutro marny zaplanowane spotkanie ws, organizacji zabezpieczenia, na 27 
kwietnia bedziemy potrzebowat do zabezpieczenia 7-8 straiakbw, natorniast na 
28 kwietnia zapotrzebowanie organizatora jest na 22 straiak6w. Osoby, kt6re 
wezmq udzial w zabezpieczeniu trasy bedq mialy podpisane umowy 
cywilnoprawne z organizatorem i bedq rnialy wyplacone wynagrodzenie z tytulu 
zabezpieczenia tej  imprezy." 

Przewodniczqcy Komisji Slawomir Czerwihski 
,,To jest pewna zacheta, pamietam wyicigi kolarskie, gdzie trwaw kilka godzin, 
wiec zabezpieczenie trasy jest duiym wyzwaniem dla straiak6w. Drugie moje 
pytanie dotyczy miejsca startu wyicigu, gdzie sie bedzie znajdowal?" 

Dyrektor OSiR Maciej Gdawski 
,,Start jest zaplanowany w okolicach Pychotki, natomiast ciqg rower6w bedzie do 
plazy, dlugoit  os6b, kt6re bedq staly z rowerami, jeSli bedzie dobra pogoda, 
jeSli uczestnikbw bedzie tyle ile w Legionowie a planowane jest, i e  minimum 
bedzie podobna iloSC, jei l i  bedzie dobra pogoda to bedzie sicgala do plaiy." 

Przewodniczqcy Komisji Slawomir Czerwihski 
.Czy jadq pojedyncze osoby czy bedzie to peleton?" 

Dyrektor OSiR Maciej Gdawski 

,,Start jest chipowy, mierzymy czas ,,czystyn i ,,brudny"." 

Przewodniczqcy Komisji Siawomir Czerwihski 

,,Pan Dyrektor rnbwil, i e  ta impreza przerodzi sie w fajny piknik, moja dzieciqca 
druiyna poiarnicza chciatby zaprezentowat sie, na 27 kwietnia zarezewowali 
Wioske Smerfow, to fajna zabawa dla dzieci. Wiqze sic 
z polewaniem wad% niewielkq iloiciq wody, czy bylaby moi l iwo i t  ustawienia na 
rynku tej  atrakcji, OSP potem w maju jest cieiko z ~tasef f t rnoi l iwosciq 
rezerwacji sprzetu." 

Dyrektor OSiR Maciej Golawski 

,,Prosze o przekazanie kontaktu do mnie, wydzielimy przy okazji planowania 
calosci, w kt6rym miejscu poszczeg6lne atrakcje majq byt.  Moge przeslak Panu 
Przewodniczqcemu szczeg6lowq rnapke, gdzie jest potrzebne zabezpieczenie, 
w kt6rych konkretnie rniejscach i z czasem, w kt6rym momencie dane 
zabezpieczenie bedzie potrzebne. Pan Adam Krzernihski jako koordynujqcy 
bedzie rniat na uwadze, zrobimy szczeg6lowe spotkanie." 

Przewodniczqcy Komisji Slawomir Czerwihski 

,,Nie sq to imprezy masowe, ale mam proibe, zeby powiadomit Powiatowq Strai  
Poiarnq o takiej imprezie." 



Dyrektor OSiR Maciej Golawski 

,,Nie jest t o  impreza masowa, staramy sie przepisami wyprzedzit fakt, i wszystkie 
elernenty imprezy masowej zawrzei, z tego wzgledu gdy coS sic dzieje to  lepiej 
spelnit wiecej kryteri6w n i i  mniej." 

Radny Mariusz Rosihski 

,,Chcialbym prosit Pana Dyrektora, zeby zareklamowat bardziej te  wszystkie 
atrakcje, kt6re bedq zwiqzane z Poland Bike Marathon, szczeg6lnie dla dzieci, 
i eby  mieszkalicy mogli wziqt udziat, i e b y  byta jak najszersza informacja." 

Dyrektor OSiR Maciej Golawski 

,,Organizator przygotowuje fajny plakat, pod kqtem dzieci, kt6ry mamy zamiar 
wyklejat bezpoirednio w szkotach i przedszkolach, i e b y  zaangaiowat tych 
najmlodszych uczestnik6w." 

Radny Mariusz Rosihski 

,,Chcialbym zglosii wniosek formalny- wprowadzenia dodatkowego punktu 
posiedzenia- dotyczqcego przedstawienia kandydat6w do wyrbinieli, nagr6d 
w dziedzinie kultury i sportu." 

Radni przyjql i  dodatkowy punkt porzqdku. 

Nie zgloszono kandydatur do wyroznieh 

Sprawy roine 

Przewodniczqcy Komisji Slawomir Czerwinski 

,,Chcialbym zapytat Paniq Dyrektor o strajk, czy egzaminy odbywajq sie we 
wszystkich plac6wkach, czy korzystamy z kadry zatrudnionej w placowkach, czy 
musieliSmy skorzystat z kogoS z zewnqtrz, czy mo ie  nauczyciele strajkujqcy nie 
odm6wily pracy w komisji?" 

Dyrektor ZOSiP Alicja Melion 

,,Sytuacja w oiwiacie jest trudna, nadzwyczajna, mamy pewne zmiany 
w przepisach prawa, kt6re pozwalajq zmienit zespoly nadzorujqce, ale tylko 
w pewnym zakresie, i e  zawsze w skladzie zespolu nadzorujqcego musi bye 
nauczyciel z innej szkoly, moiemy tylko w przypadku braku swojego positkowat 
sie tq osobq, kt6ra formalnie ma kwalifikacje nauczyciela ale nie musi tego 
zawodu wykonywat. Z danych, kt6re otrzymaii imy od Dyrektor6w szk61, 



wszqdzie egzarniny gimnazjalne zostaly przeprowadzone, zostaly powdane 
sklady nadzorujqce, nie korzystamy z os6b, kt6re nie sq z systemu ofwiaty. 
Posilkujemy sie nauczycielarni przedszkoli, poniewai w rnyfl przepis6w prawa 
ofwiatowego pod pojeciern szkola miefci sig takie przedszkole. W oparciu o sity 
naszych szk6b szkoly ponadgirnnazjalnej, przedszkola udalo sie powdat zespdy 
nadzorujqce na egzarnin girnnazjalny, jefl i  chodzi o egzamin 6srnoklasisty, 
dyrektorzy sq juz prawie gotowi. Nie rnam takich inforrnacji czy kogoi ze 
strajkujqcych proszono 
o pornoc, nawet nie pytam o takie szczeg6h/, najwiqksza odpowiedzialnoSt 
spoczywa na Dyrektorach jako przewodniczqcych zespolu egzaminacyjnego. 
Stararn sie ograniczat pytania do sytuacji alarmowych, gdzie dostanq sygnal 
z terenu, dzwonilam po godzinie 13 to jeszcze zliczali arkusze, to  trzeba dzisiaj 
odwieit do Warszawy czy do Legionowa, bo sq punkty pofrednie, popakowak, 
pozaklejat, postqplowat. Staram sie nie pytat o takie rzeczy, ktdre nie sq na 
dany czas najwainiejsze, staram siq bye skoncentrowana na tym co jest istotne z 
punktu widzenia rnoiliwofci przeprowadzenia prawidlowego egzaminu i porn6c 
kiedy rnogq." 

Przewodniczqcy Komisji Slawomir Czerwihski 

,,Dla nas jako Komisji najwainiejsze jest fakt, ze egzaminy sie odbywajq." 

Radny Mariusz Rosihski 

,,Cieszy fakt, i e  egzarniny sie odbywajq, czlonkowie Kornisji egzarninacyjnej sq 
nauczycielarni, zgodnie z Rozporzqdzeniern pracujq w innych szkolach, i e  nie 
marny takiego przypadku, ze bedq to inne osoby, kt6re rnajq tylko uprawnienia 
pedagogiczne. Nie chcialbyrn, zeby byly zarzuty ze strony rodzicbw, chcialern 
zadat pytanie odnofnie skladu kornisji egzaminacyjnej, ale j u i  Pani Dyrektor 
wyjainila, ze w naszych szkolach kornisje sq obsadzone przez nauczycieli. Media 
donoszq o r6inych przypadkach, gdzie sluiby lefne, Stra i  Pozarna miah/ wej f t  
w sklad komisji egzarninacyjnych, dojechali za p6in0, nie rnogli wziqt udzialu 
w egzarninie, egzarnin nie doszedl do skutku, Pani Dyrektor podjela takq decyzje, 
teraz ma problerny. Cieszy, i e  u nas udalo sie ten problem rozwiqzat." 

Prze wodniczqcy Komisji Sla womir Czerwihski 

,,Nawiqzujqc do Korowodu, kt6ry bqdzie w czasie obchod6w Dni Serocka, 
odnofnie Dzieciecej Druzyny Pozarniczej, ze rnoie warto by zglosit sic do 
Kornendy Powiatowej Straiy Pozarnej w Legionowie, oni maja elektryczny pojazd 
o wdziecznej nazwie Florianek, aby dziecieca druiyna w tyrn korowodzie jechala 
tym pojazdem." 

Z-ca Burmistrza Jdzef Zajqc 

,,Kaidy pomyst z przyjernnofciq przyjrnujerny, czy sarnochodern czy przejdq 
bedzie narn bardzo przyjernnie. Marny proibe, rnoie w innych Gminach 
Ochotnicy rnajq jakif sprzet, taki co rnoglibyfrny wypozyczyt i zaprezentowat, z 
przyjernnoiciq byfrny obejrzeli." 



Przewodniczqcy Komisji Slawomir Czerwinski 

,,Serock jest najstarszq jednostkq, mamy zabytkowe sikawki, jest pomysl, i eby  
jeszcze jednq wyremontowaC, mo ie  tq  sikawkq t ym Floriankiem przewieziemy." 

Z-ca Burmistrza Jbzef Zajqc 

,,W piqtek obchodzimy ~ w i q t o  Katyriskie o godz. 12, ono bqdzie w ograniczonym 
zakresie, szk* sq w okresie strajkowym, mlodzieiy nie bqdzie, chciatbym, aby 
Pan Przewodniczqcy przypomnial Radnym, aby kto mo ie  wziqC udzial w tych 
uroczystoiciach. Prosze t e i  o udzial pocztu sztandarowego." 

Zakoficzenie posiedzenia 

Przewodniczqcy Komisji Slawomir Czerwihski 
Stwierdzil wyczerpanie porzqdku obrad i zakoriczyl posiedzenie Komisji. 


