
Rada Miejska w Serocku 
Komisja Kultury, OSwiaty i Sportu 

10 Posiedzenie w dniu 23 paidziemika 2019 
Obrady rozpoczeto 23 pakdziemika 2019 o godz. 15:00, a zakoliczono o godz. 16:20 tego 
samego dnia. 

W posiedzeniu wziqlo udziai 5 czionk6w. 

Obecni: 

1 .Siawomir Czenviliski 
2. Bo&na Kalinowska 
3. Agnieszka Oktaba 
4. Aneta Rogucka 
5. Mariusz Rosiliski 

W posiedzeniu udzial wzieli take: 
1. Alicja Melion- Dyrektor ZespoN Obsiugi Szk6i i Przedszkoli 
2. Renata Mulik - Dyrektor Centrum Kultury i Czytelnictwa 
3. Maciej Goiawski- Dyrektor 0Srodka Sportu i ~ekreacji 
4. Beata Roszkowska - Kierownik Referatu Komunikacji Spdecmej 

1. Otwarcie posiedzenia i pnyjqcie porqdku obrad. 
Przewodnicqcy Komisji Siawomir Czenviriski otworzyi posiedzenie Komisji i przedstawii 
porqdek obrad. 

1. Otwarcie posiedzenia i przyjecie porqdku obrad. 
2. OkreSlenie potrzeb do projektu budketu gminy na 2020 rok z dziai6w merytorycmych 

podlegiych Koglisji. 
3. Om6wienie funkcjonowania i przedstawienie osiqgniqC CKiCz w zakresie dziaialnoici 

kulturalnej na terenie Gminy. 
4. Sprawy r6he.  
5. Zamkniecie posiedzenia. 

Porzqdekprzyjcto bez uwag 

2. OkreSlenie potneb do projektu budketu p i n y  na 2020 rok z dzial6w merytorycznych 
podlegIych Komisji. 

Przewodnicqcy Rady Mariusz Rosiliski stwierdzii, & zgodnie z uchwalq wnioski do budketu 
moha  zgiaszaC do 15 pddziemika, poniewa2 nie zostaly zgioszone &he wnioski przez 
Komisje, sam zgiosiiem wnioski do Pana Burmistrza, jeSli dziS przyjmiemy wnioski to 
zostang przekazane do b u h t u  po terminie. Chcialbym, &by porozmawiaC na ten temat, i , 

podjqk decyzje czy wystepujemy z wnioskami do Pana Burmistrza. 



Przewodnicqcy Komisji Slawomir Czerwiriski powiedzial, t e  a d n e  wnioski do niego nie 
wpIynely ale rozmawid z Panem Burmistrzem i ma zapewnienie, * jeSli Komisja wypracuje 
stanowisko to zostanie ono ujqte w buhc ie .  

Przewodnicqcy Rady Mariusz Rosiriski powiedzial, ke w poprzedniej kadencji Rady by1 
Przewodnicqcym Komisji Kultury OSwiaty i Sportu, i jako komisja przedstawialiSmy 
burmistrzowi wnioski do bu&etu. 

Radna Botena Kalinowska zapytda czy zostaly zakupione rolety do Szkoly w Zegrm? 

Przewodnicqcy Komisji Slawomir Czerwihski odpowiedzial, 2e na p o p a e d ~ m  posiedzeniu 
Komisji, przedstawil protok6l z posiedzenie wyjazdowego Komisji( zalqcznik do protokdu), 
gdzie zostaly zawarte uwagi i potrzeby plac6wek oiwiatowych, kt61e mogq stanowit wnioski 
do budktu. 

Przewodnicqcy Rady Mariusz Rosiriski zapytal, czy planujemy upamiqtnit fakt, ke na 
naszym terenie Qla spdecznoSt zydowska, czy to bedzie to tablica czy w inny spos6b 
upamietnimy ten fakt? Drugie pytanie dotyczy wydania ksi&i, na jakim etapie jesteimy? 
Kolejne pytanie dotyczy pomyslu zgloszonego przez Radnego Krzysztofa Boikowskiego 
odnoSnie stworzenia mapy-interaktywnej Serocka z XM i XX wie&u? Chcidbym 
podziqkowat jednoczeinie za spotkania historyczne, kt6re ciesq siq d&ym 
zainteresowaniem, z kt6rych duio moina wynieSt, mam nadziejq, t e  bqdziemy kontynuowat 
ten projekt. 

Kierownik KS Beata Roszkowska odpowiedzida, ke spotkania historyczne bqlq odbywat siq 
w k&dy ostatni wtorek miesiqca o godzinie 19,00, najblitsze spotkanie odbedzie siq w dniu 
10 listopada, bqlzie transmisja on-line. Odnosqc siq upamiqtnienia obecnoici spdecznoSci 
tydowskiej w Serocku, wydarzenie bqdzie mialo miejsce w dniu 5 grudnia 2019 roku, w 80 
roczniq wypedzenia Zyd6w z Serocka, spotkanie odbedzie siq w Sali widowiskowej CKiCz, 
zaprosimy starsze klasy szk61 podstawowych, spotkanie bqdzie otwarte dla wszystkich. 
Odbqlzie siq prelekcja Pana Slawomira Jakubczaka, kt6ry ma najwiqksq wiedze w historii 
spdecznoici tydowskiej, potem bedzie czeSt artystyczna, wysQpi Stowarzyszenie 
MiloSnik6w Skubianki. Mamy pomysl, aby upkiqtnit to wydarzenie poprzez wmurowanie 
na rynku tablicy pamiqtkowej, przy kt6rej goScie zaproszeni na uroczystoSC bqlq mogli w 
zadumie uczcit pamiet os6b, kt6re stracily Qcie. Nad k s i w q  pracujemy, czekamy na 
poprawki Pana Jakubczaka, zaczynamy postepowanie zam6wieri publicznych. Nawipujqc do 
wizualizacji, chcemy napisat projekt, kt6ry lqczylby aplikacjq turystycznq wsp6lczesnego 
Serocka z wersjq historycznih jesteSmy na etapie wyszukiwania aplikacji, kt6re j& istniejq w 
innych miastach. Prowadiimy rozmowy z Lokalnq Organizacjq Turystycznq, kt6ra dziala na 
poziomie Powiatu, bqdq przygotowywat siq do Targ6w, bedq wydawali publikacjq 
promocyjnq z udzialem wszystkich Gmin, postaramy sic zwiqkszyt nasz udzial. Parniqtamy o 
wszystkich Pahstwa inicjatywach, pomyslach i staramy siq wprowadzat je w Qcie. Na 
przyszly rok przygotowujemy na stulecie, rekonstrukcjq bitwy warszawskiej, wystqpiliimy 
do Urzqdu Marszalkowskiego wsparcie finansowe. 

Przewodnicqcy Rady Mariusz Rosiriski podziqkowal za duke zaanga2owanie w dzialalnoSt 
kulturalnq Serocka, za tworzenie nowych inicjatyw, zapytal jednoczeinie czy mamy wiedzq o 
remoncie domu Syrkudw? 



Kierownik Referatu KS Beata Roszkowska odpowiedziala , t e  budynek zostal zakupiony 
przez o s o b  prywatnq, nie mamy wiedzy na ten temat. 
Przewodnicqcy Komisji Slawomir Czerwinski zapytak, czy planowana kwota na remont 
dachu CKiCz zostanie przeniesiona na przyszly rok? 

Dyrektor CKiCz Renata Mulik odpowiedziala, 2e straciliimy dotacje z U w d u  
Marszakowskiego, nie byliSmy w stanie w y w i p 6  sic z umowy, poniewa2 wykonawca nie 
podjql zadania, planujemy wykonaC to zadanie w przysdym roku. 

Przewodnicqcy Komisji Slawornir Czerwinski zapytal o budowe Centrum Sportu, w 
odniesieniu do powolanej Spblki, jak b d q  przekazywane Srodki, czy bedziemy przelewaC 
irodki finansowe na konto sp&ki? 

Skarbnik Monika Ordak odpowiedziala, t e  zdjeliimy to zadanie z naszego bu&etu, zadhie 
przechodzi do Spblki, to Sp6Uta bedzie poszdciwaC wszelkiego codzaju dofinasowah 
ewentualnie kredyt6w, my w zale2noSci czy Spdka bgdzie chcida zacirlgnqk kredyt, to wtedy 
b e e  zalehto od banku czy Wr) chcieli poreczenia od Gminy, czy wystarczy 
zabezpieczenie na majqtku sp6lki. 

Radna Botena Kalinowska zapytala o wysoko86 kary umownej? 

Skarbnik Monika Ordak odpowiedziala, 2e kara umowna wynosi 20% -wartoSci zam6wienia, 
czyli ponad 55 000~1. 

Przewodnicqcy Rady Mariusz Rosinski zglosil wnioski do bud2etu: oiwietlenie boiska przy 
szkole w Woli Kielpinskiej i zamontowanie rolet okiennych w Sali gimnastycznej w szkole w 
Serocku. 

Radni poparli zgloszone wnioski do budzetu. (zalqcznik do protobfu) 

Przewodnicqcy Rady Mariusz Rosiliski powiedzial, t e  jest pilna potrzeba budowy 
pelnowymiarowego boiska pilkarskiego, bo pilkarze, kt6rzy grajq w lidze, grajq wszystkie 
rnecze na wyjeidzie, to generuje dodatkowe koszty, mn6stwo ludzi nie ma mo~iwoSci 
dojechaC na mecze. Zapytal, czy nastqpily jakiei zmiany, poprosil o wyjdnienia. 

Dyrektor OSiR Maciej Gdawski powiedzial, t e  niewiele sie zmienilo, pracujemy nad 
kilkoma rozwiqzaniami, pienvszy dotyczy przygotowania koncepcji rewitalizacji wd6w 
napoleoliskich, teby powiekszyC boisko do stu metrbw, co da nam motliwoi6 gry w naszej 
klasie rozgrywkowej. Dmga opcja dotyczy Jadwisina, trwajq rozmowy w zakresie uzyskania 
zgody Ministra Skarbu Pahstwa w zakresie mokliwoici dysponowania tyrn terenem przez 
IHAR w celu zamiany, sprzed&y tych teren6w. 

Skarbnik Monika Ordak powiedziala, t e  jest ju2 przygotowany akt notarialny, cala 
dokumentacja jest uzgodniona, czeka na podpis, jeSli bedzie zgoda przystepujerny do 
zamiany. 

3. OmOwienie funkcjonowania i pnedstawienie osiqgniqi CK~CZ w zakresie dzialalnoSci 
kulturalnej na terenie Gminy. 



Dyrektor CKiCz Renata Mulik przedstawila funkcjonowanie i osiqgnipia CKiCz w zakresie 
dzialqoici kulturalnej na terenie Gminy: 

DzialalnoSC kulturalna Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku 
Centrum Kultury i Czytelnictwa jest samorqdowq instytucjq Mtury, kt6rej podstawowq rolq 
jest upowszechnianie oraz promowanie kultury i czytelnictwa. Poprzez organizacjq wyda~e6 
o r62nym chapkterze: historycznym, teatralnym, artystycznym, koncertowym, ronywkowym 
zaspokaja r62norodne potrzeby kulturalne, edukacyjne 
i wychowawcze mieszkafic6w Miasta i Gminy Serock. 

Oferta Centrum Kultury i Czytelnictwa z roku na rok jest bogatsza o nowe dzialania 
i przedsiqwziqcia. I tak, w okresie od stycznia do koAca wrzeknia br. Centrum Kultury 
i Czytelnictwa zorganizowalo samodzielnie lqznie 66 wydane6. Ponadto jednostka 
zaspokajajw potrzeby kulturalne mieszka6c6w, aktywnie wsp6lpracuje z instytucjami 
i organizacjarni spdecmymi koordynujqc wiele dzialafi ronywkowo - rekreacyjne na terenie 
calej Gminy. W podanym terminie bylo wsp6lorganizatorem 64 wydarze6 Mturalnych 
Miasta i Gminy Serock. 

Szczeg610wy wykaz obrazuje poni- tabela. 

Ponadto pl 
konferencyjnych, zewnqhznym jednostkom, stowarzyszeniom, klubom aktywnoici 
spdecznej . 

Dzialalno66 edukacyjna 

Centrum Kultury i Czytelnictwa b z a  dzialalnoiciq upowszechniania kultury 
i organizacji w y h h ,  pro& dzialalno66 instruktorsko - metodyczq i stwarza 
mo2liwoSC edukacji przez sztukq oraz warunki dla amatorskich ruch6w artystycmych, k61, 
sekcji 
i zespd6w, kt15re skupiajq wok61 siebie dzieci, mlodziek oraz doroslych. Na terenie Centrum 



Kultury i Czytelnictwa na pocqtku roku szkolnego 201912020 'hvorzyb siq 42 zespdy, 
kda czy kluby zainteresowari. Skupily one wok& siebie 553 uczestnik6w. 

Szczeg6lowy wykaz obrazuje poni2.m tabela. 

. . 
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Kantvczki I i II I 15 

(mlodziek) 
Teatr Piosenki Ekbiety Zapendowskiej 10 
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W tym roku szkolnym wzbogaciliSmy ofertq zajqC Centrum Kultury i Czytelnictwa 

o 7 nowych zaj@ (zaznaczone w tabeli na kolor bladoczerwony). W zwiqku z d- 

zapotrzebowaniem na zajqcia indywidualne nauki gry na instrumentach zwiqkszyliimy iloSC 

godzin pracy instruktor6w, w szczeg6lnoSci gry na pianinie i gitarze, dostosowujqc tym 

samym nasq ofertq do potneb naszych uczestnik6w. PowiqkszyliSmy r6wnie.l. iloSC zaj@ dla 

najmlodszych uczestnik6w czyli dzieci w wieku 5 lat i jest to obecnie 6 zajqC. 

Dodatkowo na pocqtku wrzeSnia zostal wprowadzony nowy sys'tem zapis6w on-line 

tzw. ,,Strefa zaj@ na zajqcia organizowane w Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku. 

W zwiqzku z tq zmianq nie ma ju2 mohliwoki q i s u  drogq tradycyjnq - papierow+ Zapis6w 

motna d o k o d  jedynie logujqc siq na stronq wtytnr.strefazaiec.~V~mfildoein popmz 

podanie n i e z w y c h  danych. Majqc na uwadze trudnoSci z dos&pno9ciq do Intemetu 

mieszka6c6w lub brakiem biegloSci w obsludze Intemetu (np. osoby starsze) pracownicy 

Centrum Kultury stanowiq wsparcie i rzeczywistq pomoc przy stwomnia indywidualnego 

konta na portalu intemetowym ,,Strefa zajqC". Do dyspozycji uczestnik6w zaj@ pozostaje 

dodatkowe stanowisko komputerowe ze wsparciem merytorycznym pracownika Centnun 

Kultury. 

Zostala r6wnie2 pmprowadzona szeroka akcja promujqca nowy spos6b zapis6w 

on-line dla wszystkich uczestnik6w zaj@. Regul&in u c d c t w a  w zajqciach, 

ZmzqIxniem Dyrektora nr 0712019 z dnia 2 wrzeinia br. zostal uaktualniony o niezbqdne 

&any i wprowadzony w 2ycie. 

Dzialalno4i5 stacjonarna zespd6w, k6I i sekcji stwarza mo2liwoSC do udzialy w 

r6tnych konkursach powiatowych, og6lnopolskich czy miqdzynarodowych. W o h i e  do 



wrzeinia br. nasi podopiecvli - glbwnie uczestnicy zaj@ plastycmych oraz tanecznych - 

I wziqli udzial w 13 zewnqtrznych konkursach, z czego 9 na szczeblu og6lnopolskim, 

3' miqdzynarodowym, a pozostale konkursy na terenie wojew6dztwa mazowieckiego. 

Podopieczni Centrum Kultury zdobyli liczne wyr62nienia i nagrody. 

3. DzialalnoSO w zakresie czytelnictwa - Biblioteka 1 Gl6wna dzialalnoiC Biblioteki opiera siq na przechowywaniu i udostqpnianiu 

zbior6w bibliotecznych, udzielaniu fachowej pomocy w wykorzystaniu zbiordw oraz 

popularyzacji k s i w  i czytelnictwa szczeg6lnie wSr6d mlodego pokolenia. Z ushg plac6wek 

w Serocku i Jadwisinie do wrzeSnia br. skonystato 1 450 czytelnik6w, w tym 200 w 

Jadwisinie. WypoQczono lqcmie 36 100 wolumin6w, w tyrn w Jadwisinie 4 800 

wolumin6w, w Serocku 31 300 woluminy. Zbiory biblioteczne powiqkszono og6lem o 875 

jednostek inwentarzowych, spoir6d kt6rych 110 wolumin6w ksi@ek to dary od czytelnik6w. 

Wychodqc naprzeciw oczekiwaniom naszych czytelnik6w oraz w zwiqzku z ciqgle 

zmieniajqcymi siq trendami czytelnik6w, biblioteka zorganizowala wiele wydarzeh 

wspomagajqcych dzialania promujqce czytelnictwo na terenie ~ i & t a  i Gminy Serock. 

Dodatkowo od wrzeinia br. nasQpila zmiana godzin pracy Biblioteki miejskiej w Serocku 
' 

oraz filii w Jadwisinie. Projekt mian  bqdzie wprowadzony Zaqdzeniem Dyrektora. 

W okresie od stycvlia do kolica wrzeinia Biblioteka byla organizatorem 

pokazy teatralne 3 
konkursy 3 
imprezy turystyczne i sportowo - 2 
rekreacyjne 
inne 4 

I 

Kontynuacjq zajqC z poprzedniego roku sq spotkania fan6w gier planszowych, kt6re 

odbywajq siq w bibliotece miejskiej w Serocku w k&dy poniedzialek w godzinach 18:OO - 
22:OO. Regularnie w spotkaniach uczestniczy ok. 10 os6b. 

Dodatkowo w okresie od marca, iepmnvanie do dnia dzisiejszego trwa realizacja 

Projektu ,,Operacjana otwartej ksiqce" w ramach programu ,,Partnerstwo dla k s i w  

dofinansowanego ze irodk6w Ministra Kultury i Dziedzictwa ~ a r o d o w e ~ o ,  kt6re stanowi 



waao6C dodanq oferty Biblioteki miejskiej w Serocku. Jego bogactwo i wszechstronnoS6 

tematycma zasiuguje na szczeg6lnq uwagq. 

Projekt skiada siq z trzech tematycmych modul6w: 

1. ,,W Swiecie Wyobraini, magii jqzyka i podr6kyM 

2. ,,MySlenie polskoSciq" 

3. ,,Literackie zabawy multimedialne" 

W ramach trzech modul6w projekt zakiada realizacjq 18 warsztat6w literacko - 

artystycznych @o 6 spotkaf~ na kakdy modul) oraz jednego wydarzenia podsumowujqcego. 

Do korica wrzeSnia zrealizowano ju2 14 spotkd. W ramach pnedsiqwziqcia odbyly spotkania 

z autorami ksiwk,  podr62nikami, ilustratorami, animatorami kultury, *e lekcje historii, 

r 6 b e  - tematycme warsztaty artystycme, spektakle. Wszystkie ze zrealizowanych wydarzeh 

sq shpulatnie opisywane na stronie intemetowej i facebooku Centrum Kultury 

i Czytelnictwa. 

Osiqgniecia Centrum Kullury i Czytelnictwa w Serocku 

w zabesie dziatalnoici kulturalnej nu terenie Gminy 

w obesie styczeh - wrzesieA 2019 r. 

Gi6wnym celem dziaialnobi Centrum Kultury i Czytelnictwa jest promowanie 

kultury w jak najszerszym zakresie, wszystkim spoiecznoSciom i grupom 6rodowiskowym 

cdej grniny i jej otoczenia. Ambicjq r6wniez naszej jednostki jest to, aby kultura w kaidej 

formie i k d e j  postaci i r6horodnoSci byia kulturq na wysokim poziomie oraz aby ten 

poziom wzrastai nie tylko z roku na rok ale z wydarzenia na wydarzenie. 

Nasze sukcesy widocme s+ na k d y m  etapie pracy: 

Por6wnujqc ostatnie lata roSnie iloSC i jakoSC organizowanych wydarzek poparta 

zadowoleniem mieszkdc6w Miasta i Gminy Serock co przekiada siq na wzrost liczby 

uczestnik6w tychie imprez. 

RoSnie liczba Srodowisk, kt6re uczestnicq w proponowanych pnez Centrum 

wydarzeniach, szczeg6lnie aktywno.46 wykazujq Srodowiska wiejskie. 

RoSnie liczba projekt6w realizowanych w k d y m  roku. Obecnie realizujemy projekt 

MKIDN ,,Operacja na otwartej ks iee" .  

W bieQcym roku pozyskaliimy r6wniek Srodki z projekt6w Lokalnej GNpy Dzialania 

(nab61 nr 7 i 8) , kt6re zrealizujemy w 2020 roku i sq to: ,,Artystyczna Binduga, czyli 

jiisacy wianki, dlubanki i kwia! paproci" oraz ,, Pracownia Sztuk Wszelkich ". 



. 
Nastepuje coraz wiqksza integracja instytucji, kt6re wsp6lnie realizujq w y d d a  

Gminne np. Dzieh dziecka (wsp6lorganizacja: OSIR, ZOSIP, RR, OPS, CWCZ) 

Wzrasta atrakcyjnoSC ofert proponowanych podczas: 

- Ferii zimo~rych - bogata propozycja teatnykbw, warsztatbw, wycieczek, animacji, itd. . 
realizowana k d g o  dnia ferii. Z oferty skorzystalo p o d  1000 odb. 

- PWlonii letnich w ramach akcji lato w miegcie. W e m  nowa propozycja CKiCZ 

w roku 2019. Z bogatej oferty pfiolonii, zrealizowanej w dwbch turnusach skorzystato 

70 u c ~ 6 w .  

~hasta liczba r6Pnomdnych tematycznie zaj@, co za tym idzie, wzrasta atrakcyjnoS6 

t y c k  zaj@, w pmklada siq na wieksze zainteresowanie ofertq CKiCZ i gromadzi 

wiqksq liczbq uczestnik6w. Od wmdnia mchomilihy 7 nowych zaj@. 

Centrum Kultury obserwujqc popotrzeby przychodqcych kontrahent6w odpowiada 

na ich zapotrzebowanie, organizujqc nowe formy aktywnobi. 

Centrum Kultury bardzo wyrahie promuje artyst6w miejscowych organizujqc 

im plenery malarskie, wystawy, warsztaty fotog&czne, mkbiarskie, ale tek bardzo 

mocno i wyrazibie w1qcz.a sie w akcje og6lnopolskie tj. narodowe czytanie, mk 

moniuszkowski. 

Centrum Kultury od d n i a  br. wprowadzilo nowy system zapis6w on-line na zajwia 

organimwane w plac6wce. Zostaia pneprowadzona wmka akcja szkoleniowa 

i promujqca nowy system zapis6w on-line dla uczesinikbw. 

Centrum Kultury obecnie przygotowuje i plamje nowe pnedsiqwziqcia na rok 2020. 

Stara sie o kolejne dotacje z MKIDN. 

Rozwija wsp6ipmq z 'instytucjami tj.: Starostwo Powiatowe (II Nadnannriafiskie 

Spotkania ze Sztukq"), PIK (,,Rejs", Zakohczenie lata ,,W&ujpe czytanie") oraz 

0- kultury: Pompa Pomiech6wek (oprawa artystyczna Uroczystobi 75. 

Rocplicy Powstania warszawskiego, 1 sierpnia br.), DK Wyszk6w (oprawa artystyma 

rozpocqcia roku akademickiego SAS), DK JaMonna (oprawa artystyczna Dnia kobiet). 

Pnewodnic-y Komisji Slawomir Czerwiriski wyrazit zadowolenie bogatej oferty j a b  
Centrum oferuje dla mieszkahcbw, podziekowal za pomoc w organizacji r6bych imprez i za ' 



Nie zgloszono . 

5. Zamknigcie posiedzenia. 
Pmwodnicz$cy stwierdzii wyczerpanie ponqku obrad i zamknql posiedzenie komisji. 


