
Rada Miejska w Serocku 
Komisja Kultmy, O4wiaty i Sportu 

11 Posiedzenie w dniu 22 listopada 2019 
Obrady rozpocqto 22 listopada 2019 o godz. 12:00, a zak06czono o godz. 14:OO tego samego 
dnia. 

W posiedzeniu &@o udzid 3 czlonk6w. 

1 .Sawomir ~ze&ki  
2. Bol;ew Kalinowska 
3. Agnieszka Oktaba 
4. - . . 
,5. w 

I w posiedzeniu udzial wziqli: 

i 1 .Artur ~orkowski - Burmistrz MiG Serock 

2.Marek Bqbolski - z-ca Bunnistm MiG Serock 

3.Alicja Melion- Dyrektor ZOSiP 

5.Maciej G-ki- Dyrektor OSiR 

6.Krzysztof Bohkowski- Radny Rady Miejskiej 

1. Otwarcie posiedzenia i pnyjqcie ponqdku obrad. 

Przewodnicqcy Komisji otworzyt posiedzenie i przedstawil porqdek obrad. 

1. Otwarcie posiedznia i przyjvie po- obrad. 
2. Roqatnenie i zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie Wieloletniej Fvognozy 
Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2020-2034. 
3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie p r o j e e  uchwaly budketowej Miasta i Gminy Serock na rok 
2020. 
4. a) D ia l  801- 04wiata i wychowanie 
5. b) Dzial854- Edukacyjna opieka wychowawcza 
6. c) Dzial921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 
7. d) Dzial926- Kultura f~zyczna 
8. Sprawy r6he. 
9. Zamkniqcie posiedzenia. 



I Porzqdekprzyjto bez uwag. 

2. Rozpatnenie i zaopiniowanie projektu uchwaIy w sprawie Wieloletniej Propozy 
Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2020-2034. 

3. Rozpatnenie i zaopiniowanie projektu uchwaIy budketowej Miasta i Gminy Serock 
na rok 2020. 

Dyrektor ZOSiP Alicja Idelion pds tawi la  zadania realizowane w zakresie oiwiaty: planuje 
siq uzyska6 dochody w wysokoici 55.00 zl z wplat rodzic6w za konystanie z wychowania 
przedszkolnego w oddzidach przedszkolnych pny szkoiach podstawowych. Prognozowane 
dochody ustalono w oparciu o stawki, kt6re obowipjq od 29 stycmia 2018r. o w  godziny 
zadeklarowane p m z  rodzic6w ucmi6w objqtych wychowaniem przedszkolnym do kofica 
roku szkolnego w roku kalendarzowym, w kt6rym dzieci kohczq 6 lat, konystajace ze 

' iwiadczefi z oddzid6w przedszkolnyh mlhwanych w czasie wykraczajqcym ponad 
bezptatny czas nauczania, wychowania i opieki. 
Wprowadza siq dotacjq celowq w wysokoici 44.547 zl na dofinansowanie zadah w zakresie 
wychowania pdszkolnego ustalonej na podstawie danych szacunkowych, wynikajqcych 
z Systemu Informacji 06wiatowej wg stanu na 30 wrzeinia roku poprzedzajqcego rok 
udzielenia dotacji, zgodnie z art. 53 ust. 3 ustaw z dnia 27 pakdziemika 20171. o 
finansowaniu zadab oiwiatowych. 
Rozdzial 80104 
Planuje siq uzyskak wplywy z tytulu: 
- wplat rodzic6w za uslugi Swiadcwne p m z  przedszkola w wysokoki 102.000 zl. Dochody 

z tego tytulu ustalono w oparciu o stawki, kt6re obowipujq od 29 wcdnia 20181. oraz 
godziny zadeklarowane przez rodzic6w uczni6w objqtych wychowaniem przedszkolnym 
do k o h  roku szkolnego w roku kalendarzowym, w kt6rym dzieci kohczq 6 lat, 
konystajace ze iwiadczeh p d s z k o l i  realizowanych w czasie wykraczajqcym ponad 
bezptatny czas nauczania, wychowania i opieki, 

- m t u  koszt6w dotacji poniesionych przez gminq za dzieci uczeszczajqce do p d s z k o l i  
pdokonych poza terenem gminy Serock a nie Ndqcych mieszkaficami naszej gminy 
w wysokoSci 35.000 A, 

- wynagrodzenia za terminowe naliczanie i odprowadzania podatku dochodowego od os6b 
fizycznych oraz za terminowe rozliczanie zasik6w chorobowych w wysokoki 480 zl, 

- odsetek naliczanych p m z  bank od Srodkbw finansowych gromadzonych na rachunkach 
w wysokoici 1.100 A. 

Wprowadza siq dotacjq celowq w wysokoici 538.875 zl na dofinansowanie zadari w zakresie 
wychowania pdszkolnego, ustalonej na podstawie danych szacunkowych wynikajqcych 
z Systemu Informacji OSwiatowej wg stanu na 30 wrzeinia roku poprzedzajqcego rok 

I udzielenia dotacji, zgodnie z art. 53 ust. 3 ustaw z dnia 27 paidziemika 2017r. o 
finansowaniu mdab oiwiatowych. 
Rozdzial 80195 
Wprowadza siq dotacjq celowq w lqcznej wysokoici 217.344 zl z przeznaczeniem na 
realizacjq projektu pn.: ,,Kluby Kluczowych Kompetencji" dofinansowanego ze Srodk6w 
Eurupejskiego Funduszu Spdecznego, Priorytet X ,,Edukacja dla rozwoju regionu, Dzialanie 
10.01 ,,Ksztalcenie i rozw6j dzieci i mlodzi*, 10.01.01 ,,Edukacja og6lna" RPO WM 2014 

. - 2020, w celb pnygotowania ucmi6w 4 sszk6i podstawoqch do hkcjonowania w 
spdeczexktwie opartym na wiedzy, poprzez podniesienie umiejqtnoici niezbqdnych na rynku 
pracy d r 6 d  527 ucmi6w. 



Ponadto planuje siq uzyska6 wplywy z tytulu: 
- odsetek naliczanych p m z  bank od Srodk6w finansowych gromadzonych na rachunkach 

w wysokoSci 500 21, 
- dochod6w pochodqcych z wplat uczestnik6w p6lkolonii zimowych organizowanych 

dla uczni6w szk6l podstawowych z terenu Miasta i Gminy Serock w wysokobi 8.00021. 

Wydatki w wlw dziaiach zostaly opracowane na podstawie zada15 wynikajqcych z 
zatwierdzonej organizacji pracy szk6l i pnedszkoli na rok szkolny 201912020 tj. 67 
oddzial6w szkolnych o m  22 oddzial6w pdszkolnych. 
W stosunku do roku bazowego nasQpilo zmniejszenie zadah szkolnpch o oddzialy 
girnnazjalne, natomiast 'wpdszkolach naswil wvost & o dodatkowy oddzial 
przedszkolny w przedszkolu w Serocku i zwiqzany z tym wzrost zatrudnienia o 1,5 etatu 
nauczycielskiego i 1 etat wohej. Ponadto zostalo zwiqkszone zatrudnienie nauczycieli w 
przedszkolu w Woli Kielpi6skiej o 0,5, etatu w zwi$zku z w iqkq  liczbq dzieci 
korzystajqcych z przedszkola powyi5ej 5 godzin dziennie oraz o 0,5 etatu w przedszkolu w 
&gnu, zwiqkszajqc zatdnienie pomocy nauczyciela w oddziale dzieci najmlodszych, 
wymagajqcych wiqkszej opieki. 
Wynagrodzenia dla nauczycieli zaplanowano na podstawie aktualnych pmpidw 
dotycwych wynagradzania z uwzglweniem skutk6w pod-k z 20191. pmhodqcych 
na 2020~ tj. 
- wynagmdzed zasadniczych, 
- dodatk6w dla wychowawcbw szkolnych oraz opiekun6w oddziai6w pdszkolnych, 
- Srodk6w na dodatki motywacyjne dla nauczycieli. 
Planowane h d k i  na wynagrodzenia nauczycieli obejmujt) m.in.: 

skutki finansowe wynikajw z awansu zawodowego 25 nauczycieli i ich 
pneszeregowania placowego, w tyrn: 16 na stopied nauczyciela kontraktowego, 4 na 
stopied nauczyciela mianowanego i 5 na stopied nauczyciela dyplomowanego, 

= wyplaty Swiadcz. za wieloletniq pracq - 19 nagr6d jubileuszowych dla nauczycieli, 
W a W  1 odprawy emerytalnej dla nauczyciela, 
finansowanie czterech wlop6w zdrowotnych nauczycieli (2 dyplomowauych 
i 2 mianowanych); trzech finansowanych w okresie I-VI 2020r. o m  jednego w okresie 
1-11 20201. 1. 

realizowanie pnez nauczycieli zaj@ rewalidacyjnych z u~vliami posiadajqcymi 
omzenia o potrzebie ksdcenia specjalnego, zatrudnienie specjalist6w w zakresie 
pedagogiki specjalnej, . 
realizowanie godzin yuczania indywidualnego, wg stanu na X 20191. - 7 wniosk6w i 
48 godzin tygodniowo. Wnioski obejmujq realizacjq zadaf~ przez caly o h  nauki w 
roku szkolnym 201912020, 
wyplatq dodatkowego wynagrodzenia rocmego (trzynastki), wraz ze skutkami 
zwiqkszajt)cyrni Srodki z uwagi ha znacqcy wzrost wynagrodzen w 2019r. 

W budtecie zaplanowano obowit)zkowe fundusze na: 
doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokoSci 0,80% planowanych rocznych 
Srodk6w przeplaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, . 
pomoc zdrowobq dla nauczycieli w wysokoki 0,10% planowanych wynagrodzed 
osobowych nauczycieli, 
zakladowy fundusz Swiadczed socjalnych, kt61y nalinono nastqpujqco: 



- dla nauczycieli czynnych zawodowo 2.989,3521., ha 1 etat, na podstawie ustawy 
okdobu&etowej na 2019r. (kwota bazowa z 1 stycznia 2013r. - 2.717,5921 x 
110%) 

- dla nauczycieli emeryt6w i rencist6w w wysokohi 5% pobieranych przez nich 
emerytur i rent oraz nauczycielskich Swiadcze6 kompensacyjnych - zgodnie z art. 
53 ustawy - Karta Nauczyciela. - 

specjalny fundusz na nagrody dla nauczycieli pl ich osiqgniqcia dydaktyczno- 
-.+ychowawcze w wysokoSci 1,3% planowanych rocmych wynagrodzeh osobowych 
nauczycieli - zgodnie z Uchwalq Nr 3 10MXXVI/09 kady Miejskiej w Serocku z dnia 
30.01.2009r. 

I 

W bud2ecie oSwiaty zaplanowano Srodki na nastqpujqce zadania dodatkowe: 
1) stypendia motywacyjne dla uczni6w za wyniki w MUCe i osiqgni~ia sportowe - 

w wysokobi 26.288 A, 
2) z a j ~ i a  pozalekcyjne - sportowe, artystyczne i inne prowadzone przez szkdy, 
3) realizacjq programu nauki plywania, 
4) organizacjq p6lkolonii podczas ferii zimowych. 

Wynagrodzenia p1acownik6w administracji i o w  zaplanowano na podstawie aktualnego 
stanu zatrudnienia z uwzgltxlnieniem podniesienia wynagrodzmia pracownik6w do . - 
minimalnego wynagrodzenii praq w- 20201. wraz z zasadami jego bbliczania oraz 
skutkami przechodzqcymi na 2020r. podwy-tek wynagrodze6 z 2019r. 
W planach linansowych b u h t u  uwzgl@iono Srodki na: 

1) wyplaty Swiadczeh za wieloletniq p h q  - 14 nagr6d jubileuszowch dla pracownik6w 
administracji i obsiugi, 

2) odprawy emerytalne dla 6 pracownik6w administracji i obslugi, 
3) fundusz nagr6d w wysokoici 3% planowanych Srodk6w na wynagrodzenia osobowe 

pracownik6w, 
4) odpis na zakladowy fundusz Swiadcze6 socjalnych, naliczony nastqpujqco: 

- dla pracovtrDika czynnego zawodowo 1.271,2121 na etat, tj. w wysokosci odpisu 
podstawowego 37,5% przeci~tnego wynagrodzenia miesiqcznego w gospodarce 
narodowej (w drugim p&oczu 2014r.), 

- dla emeryta i rencisty 21 1,87 zl na osobq (w drugim ~oczi12014r . )  
Zaplanowano Srodki ns umowy zlecenia zawierane z osobami fizycznymi na Swiadczenie 
serwisu komputerowego. oraz pelnienia obowiazk6w Administrators Systemu 
Informatycznego. Zaplanowano &e Srodki na skladki PEFRON i okresowe badania 
pracownik6w. 
Wydatki mzowe ,  zwiqmne z bieQcq eksploatacjq i utrzymaniem bazy szkolno- 
przedszkolnej zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania wydatk6w w 2019 roku 
i stanowiq je: 
- oplaty za dostawq energii, gazu, wody, 

I 
- oplaty za 6wiadczone ushrgi wywozu i odbioru nieczystoSci, 
- oplaty za monitoring oraz jego krwis, 
- oplaty za okresowe przeglgdy stanu technicmego budyhk6w i pomieszczen szkolnych, 
- oplaty za serwis oraz przeglgd instalacji technicznych i uqdze6 m.in. piecbw gazowych, 

instalacji C.O. i kanalizacyjnej, elektrycznej oraz odgromowej, wentylacyjnej, p.poA., a 
tak2e serwis nad oczyszczalni~ i pmpompowniq kiek6w w Woli Kielpihskiej i w 
Jadwisinie oraz sp- komputerowego, 

- Srodki na zakup uslug remontowych i uslug niematerialnych. 



Ponadto w budtecie oSwiaty zaplanowano Srodki na zakupy material6w biurowych 
iwyposaknia, Srodk6w czystobi, artyku16w gospodarczych, pomocy dydaktycznych i 
sprzqtu szkolnego, opiaty telefoniczne, pocztowe, wynajem hali sportowej, koszty delegacji 
krajowych, szkoleti pracownik6w. 
Rozdziai75085 . 
Zabezpieczono Srodki na wydatki zwiqime z zatrudnieniem na 9,38 etat6w pracownikbw 
w Zespole Obslugi Szkd i Przedszkoli w Serocku. 
W wydatkach na wynagrodzenia zaplanowano wyplatq 3 nagr6d jubileuszowych oraz 1 
odprawq emerytalnq. 
Zaplanowano Srodki na opiate ekspert6w biorqcych udziaf w postqpowaniach 
egzaminacyjnych. Planowane sq cztery postqpowania egzaminacyjne, w kaidym z nich bierze 
udziaI dw6ch ekspert6w. 
W wydatkach rzeczowych zaplanowano zakup materiaI6w biurowych, toner6w oraz 
artykul6w gospodarczych i Srodkbw czystoSci, prenumeraty czasopism fachowych, opiaty 
abonamentowe irozmowy telefoniczne, atakie semis oprogramowania do obslugi 
administracyjno-ksiqgowej szk6l i przedszkoli oraz szkolenia pracownik6w. Zaplanowano 
Srodki do utrzy,mania siedziby ZOSiP zwiqzane z oplatami za dostawe energii elektrycznej, 
wody i gazu, jak r6wniet wywozem nieczystoici stakych i fiynnych. 
Ponadto zabezpieczono Srodki na opiate licencji rocznej programu SIGMA do sporqdzenia 
elektronicznego arkusza organizacyjnego szk61 i przedszkoli oraz obshgq prawnq plac6wek 
oiwiatowych prowadzonych przez Miasto i Gminq Serock. Zaplanowano r6wniet Srodki na 
zakup programu do prowadzenia elektronicznej rekrutacji do przedszkoli i oddzia16w 
przedszkolnych w szkdach podstawowych. 
Rozdzial 80101 - zaplanowano Srodki na prowadzenie czterech szk61 podstawowych z 65 
oddzidami, w tym jednym oddzialem integracyjnym. 
Wydatki stanowiq wynagrodzenia oraz pochodne dla zatrudnionych nauczycieli na 120,15 
etatach oraz pracownik6w administracji i obs1ugi na 31 etatach, a t a k e  Swiadczenia za 
wieloletniq pracq - 16 nagr6d jubileuszowych dla nauczycieli, 6 nagr6d jubileuszowych dla 
pracownik6w obshgi, 2 odprawy emerytalne dla pracownik6w obshgi, a 3 urlopy 
zdrowotne nauczycieli. 
Zabezpieczone Srodki na wynagrodzenia bezosobowe stanowiq wydatki os6b fizycnych 
usuwajqcych zalegajqcy Snieg na dachach budynk6w szkolnych, serwisujqcych sprzqt 
komputerowy oraz pelniqcych obowiazki Administrators Systemu Informatycznego. 
Inne zaolanowane wvdatki ~racownicze niezaliczane do wvnamodzen to: Srodki na - - 
profilakiyczne badania pracoknik6w, Swiadczenia wynikajqce z przepis6w bhp, skladki 
obowi@owe na PFRON, m o t  koszt6w podr62y shtbowych. 
Zaplaniwano Srodki na zakup materid6w biuro&ych i a&kul6w piimienniczych, artykul6w 
gospodarczych, pomocy dydaktycnych, prenumeraty czasopism, oplat licencji oraz 
akcesori6w komputerowych. 
Do zapewnienia higienicznych i bezpiecznych warunk6w nauczania i pracy zaplanowano 
wydatki na Srodki czystoSci i artykuly gospodarcze oraz drobne wyposaienie. 
Zaplanowano Srodki na bieQce utrzymanie budynku, bieQce naprawy oraz konsemacjq, 
wynajem od PZSP wSerocku hali sportowej na zajqcia wychowania fizycznego. 
Zaplanowano r6wniet Srodki na zadania majqtkowe. 
Rozdzial 80103 - zaplanowano Srodki na prowadzenie 6 oddzia16w przedszkolnych przy 
szkdach podstawowych. 
Na wydatki skladajq siq wynagrodzenia oraz sldadki od nich naliczane dla zatrudnionych na 
10,20 etatach nauczycieli oraz pracownika obshgi zatrudnionego na I etacie (w Szkole 
Podstawowej w Jadwisinie). W planie wydatk6w ujqto 1 odprawq emerytalnq oraz odpisy na 
ZFSS. Wydatki rzeczowe obejmujq zakupy Srodk6w czystobi, materia16w papierniczycli, 



drobnego wyposaknia, pomocy dydaktycmych do realizacji treSci programowych, koszty 
napraw spmtu i u q d z n  oraz wywozu nieczystosci stalych i pkynnych. 
Zaplanowano r6wnia3: Srodki na uslugi z w i p n e  z pokryciem-kosk6w ucqszczania dzieci 
W y c h  mieszkafmni p i n y  Serock, a ucqszczajqcych do oddzial6w pdszkolnych 
w szkdach podstawowych polohnych poza terenem gfniny. 
Rozdzin1 80104 - zaplanowano Srodki pa wydatki trzech pnedszkoli prowadzonych p m z  
Miasto i Gmine Serock tj. Samorqdowego Przedszkola w Semku z 7 oddzialami, 
pnedszkola wrganiwwanego w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Woli Kielpikiej z 4 
oddzialami oraz Samorqdowego Przedszkola w Zegrzu z 4 oddzialami. 
Wydatki obejmujq wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych na 30,86 etatach oraz 
pracownik6w adrninistracji i obshgi zatrudnionych na 14,50 etatach, 1 urlop zdrowotny do 
30.06.2020r. oraz 2 nagrody jubileuszowe nauczycieli, 4 nagrody jubileuswwe pracownik6w 
obslugi, a tak2e 2 odprawy emerytalne pracownikbw obslugi. 
W wydatkach rzeczowych przedszkoli zaplanowano Srodki na zakup artyku16w biurowych, 
papierniczych i dekoracyjnych, Srodk6w czystoki, toner6w oraz pomocy dydaktyczuych, 
zabawek, ksi@ek i prenumeratq czasopism. 
Zaplanowano Srodki na drobne remonty i naprawy w plac6wkach. 
Ponadto zaplanowano wydatki rzecwwe zwiqzane z utnymaniem budynk6w i teren6w 
przedszkolnych m.in. oplaty za dostawe energii, wody i gazu, a takk uslugi korniniarskie, 
bhp ippok, usuwanie Sniegu z dach6w budynk6w przedszkolnych oraz konserwacjq i 
przeglqd p i e w  gawwych. 
Zaplanowano r6wniek Srodki na pmkazanie dotacji dla przedszkoli niepublicznych 
dzialajqcych na terenie gminy Serock oraz na pokrycie usiug zwipinych z kosztami 
ucqszczania dzieci W c y c h  mieszkaficami gminy Serock do p d s z k o l i  polohnych poza 
terenem gminy. 
Rozdziai 80106 - zabezpieczono Srodki na pokrycie uslug zwiqzanych z kosztami 
ucqsxzania dzieci W c y c h  rnieszkaficami gminy Serock do innych. fonn wychowania 
przedszkolnego, niepublicznych punM6w przedszkolnych poloanych poza terenem gminy. 
Rozdziai 80113 - zaplanowano wydatki na dowo&nie uczni6w do szk6i oraz dzieci piqcio 
i szeScioletnich uprawnionych do dowokenia do plac6wek pndszkolnych wraz z opiekq 
w autobusach szkolnych sprawowanq przez osoby zatrudnione na 6,47 etatach, do: 
- Zespdu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Kielphkiej, 
- Szkdy Podstawowej w Serocku oraz Przedszkola w Serocku, 
- Szkoly Podstawowej w Jadwisinie, 
- Szkoly Podstawowej w Zegrzu i Zespdu Szkolno - Przedszkolnego w Woli Kielpihskiej. 
Ponadto zabezpieczono r6wniek Srodki na pokrycie koszt6w zwiqzanych z dowo*niem: 
- uczni6w niepelnosprawnych do Powiatowego Zespdu Szk61 i Plac6wek Specjalnych 

w legionowie, Specjalnego Oirodka Szkolno-Wychowawczego w Pultusku, Specjalnej 
Szkoly Podstawowej w Nasielsku, 

- 1 ucznia nimosprawnego do oSrodka rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczego 
w Wamawie, 

- ucznia lub dziecka niepehosprawnego do pdszkola/szkoly, w kt6rej realizuje 
obowiqzek przedszkolnylszkolny na zasadach okreilonych w umowie z rodzicami (zwrot 
koszMw d o w o t e ~ a  16 rodzicom - stan na X 201 9 r.). 

Koszty uslugi zbiorowego dowotenia ucPli6w okreSlono ha podstawie stawek wynhjqcych 
zprzetargu nieograniczdnego na dowotenie uczni6w ha rok szkblhy 201912020 oraz przyjqto 
5% wskaihik m s t u  cen za lkm uslugi przewozowej od 1 M 2020r. 
Rozdjo3, 80146 i 85446 - zaplanowano Srodki stanowiqce 0,80% planowanych rocznych 
h ~ d k 6 w  przezmczonych na wynagrodzenia osobowe dauczycieli - na dohansowanie 
doksztaicania i doskonalenia zawodowego nauczycieli. 



I - 
I - tych Srodk6w finansowane bqdzie ksztalcenie i doskonalenie nauczycieli szk61 i 

I 
przedszkoli zgodnie zpotrzebami i planem doskonalenia zawodowego w zakresie i 
formach wynikajqcych z Karty Nauczyciela, w tym na :dofinansowanie oplat (czesnego) 
za ksztalcenie nauczycieli pobierane przez szkoky wyisze i zaklady ksztalcenia 
nauczycieli, 

- organizacjq i prowadzenie wspomagania, sieci wsp6kpracy i samodoskonalenia dla 
nauczycieli, szkolen, warsztat6w metodycznych iprzedmiotowych, seminari6w, 
konferencji szkoleniowych i innych form doskonalenia zawodowego dla nauczycieli, 

- szkolenia rad pedagogicznych, 
- wydatki na przygotowanie material6w szkoleniowych i informacyjnych. 
RozdziaI 80148 - zaplanowano wydatki na prowadzenie iywienia zbiorowego w czterech 
std6wkach szkolnych oraz jednej przedszkolnej w przedszkolu w Zegm. 
Wydatki na wynagrodzenia zaplanowano dla pracownik6w kuchni, intendent6w 
zatrudnionych wszkolach i przedszkolach zatrudnionych na 9 etatach oraz 1 nagrodq 
jubileuszowq i 1 odprawq emerytalnq. 
Zaplanowano zakupy Srodk6w czystoSci, plyn6w do zmywarek, artykul6w gospodarczych. 
Zaplanowano &e Srodki na przygotowanie posilk6w przez ajenta prowadqcego tywienie 
zbiorowe dla uczni6w szkdy podstawowej w Serocku i wychowank6w przedszkola w 
Serocku w oparciu o udzielone zam6wienie w trybie przetargu nieograniczonego. 
Rozdziafy 80149,80150 - zabezpieczono Srodki na realizacje zadah wymagajqcych specjalnej 
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w p~zedszkolach, oddzialach przedszkolnych 
w szkdach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego. 
Zaplanowano r6wniez dotacjq na wydatki zwipane z objqciem przez przedszkole 
niepubliczne ,,Wesde Skrzaty" wychowaniem przedszkolnym dw6ch wychowank6w 
posiadajqcych o m z e n i e  o potrzebie ksztalcenia specjalnego. 
Zaplanowano r6wniek Srodki na zadania majqtkowe, kt6re szczeg6lowo przedstawia 
zalqcznik nr 16. 
Rozdzial 80195 i 85495 - zaplanowano Srodki dla nauczycieli bqdqcych emerytami 
i rencistami objqtymi opiekq socjalnq przez szkoky i przedszkola. Lqcznie opiekq socjalnq 
objqtych jest 76 nauczycieli. 
Zgodnie z art. 53 ust. 2 ustawy - Karta Nauczyciela na 2020r. Srodki naliczono w wysokoSci 
5% pobieranych emerytur i rent nauczycieli bqdqcych emerytami i rencistami. 
Zaplanowano t a k e  Srodki na organizacjq p6ikolonii zimowych dla dzieci podczas ferii 
zimowych obejmujqce: 
- zatrudnienie wychowawc6w wypoczynku zimowego, 
- wynajem autokar6w na wyjazdy grup p6lkolonijnych, 
- ubezpieczenia uczestnikbw wypoczynku, 
- zakup materialow biurowych, bilet6w wstqpu. 
Na realizacjq projektu pn. ,,Kluby Kluczowych Kompetencji" dofinansowanego ze Srodk6w 
Ewopejskiego Funduszu Spdecznego, OS Piorytetowa X ,,Edukacja dla rozwoju regionu, 
Dzialania 10.01 ,,Ksztalcenie i rozw6j dzieci i mlodzieky, Poddzialania 10.01.01 ,,Edukacja 
og6lna (w tym w szkdach zawodowych) zaplanowana jest kwota 217.344,OOzl. na: 
- wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli realizujqcych zajqcia w projekcie w tzw, klubach: 

poligloty, naukowca i informatyka oraz dla prowadqcych zajecia wyr6wnawcze, a &e dla 
pracownik6w realizujqcych zadania zwiqzane z obshgq projektu, 

- organizacjq wyjazd6w edukacyjnych do Centrum Nauki Kopernik dla uczesmik6w projektu- 
klub naukowca, Hub informatyka (wyjazdy dla 9 giup). 

Projekt obejmuje 585 ucznibw z czterech szk6l podstawowych. 
Rozdzial85401 - Srodki przeznaczono na utrzymanie czterech Swietlic szkolnych, w tym na 



wynagmdzenia i pochodne od wynagrodzefi wychowawc6w Swietlic zatrudnionych na 12 
etatach, 1 nagrodq jubileuszowq oraz na wydatki rzeczowe, ktbre obejmujq zakup material6w 
papiemiczych i dekoracyjnych, dopo-nie w pomoce edukacyjhe i gry dydaktycme do 
realizacji zajqC opiekuhczo-wychowawczych. 
Rozdzial85416 - zaplanowano Srodki na wyplatq stypendi6w tnotywacyjnych dla uczni6w 
szk61 podstawowych za osiqgniete wyniki w nauce i sporcie. Stypendium nie mo* 
p m h c z y 6  kwoty stanowiqcej dwukrotnoS6 zasilku rodzinnego, okreSlonego w ustawie z 
dnia 28.1 1.20031. o Swiadczeniach rodzinnych i jest wyplacane raz w semestrze. 
Zasady p-wania stypendi6w i ich wysokoici okreSla wiakiwa ustawa. 
Rozdziaf 92695 - zaplanowano Srodki na realizacje programu nauki plywania w klasach 
nauczania pocqtkowego 1-111 w okresie od stycznia do czewca 2020r. oraz od h n i a  do 
grudnia 2020r. 
Zaplanowane wydatki obejmuiq: - - .  
- - wynagrodzenia dla nauczycieli, instruktor6w prowadqcych naukq pfywania oraz dla 

wychowawcbw sprawujqcych opiek~ nad uczniami w czasie przewozu oraz na basenie, - zakup &g w &sie-ProwadAniinauki plywania, 
- 

- zakup &gi przewozowej na basen, - aakup bilet6w wstepu na plywalniq, 
- koszt ubezpieczenia NNW dla uc2estnik6w programu. 

Dyrektor CKiCz Renata Mulik przedstawila zadania realizowane w zakresie kultury i ochrony 
dziedzictwa narodowego: 
Dzial921 Kultum i oehrona dziedzictwa narodoweeo 
R o w  92195 
W zwi* z realizacjq projektu pn.: 
- ,,Rola Folklora - czyli 'serockie poszukiwania ludowej obrqdowoSci i gawqdy o dawnych 

zwyczajach", wprowadza siq dotacje celowq w ramach Programu Rozwoju Obszar6w 
Wiejskich na lata 2014 -2020 w wysokoSci 31.815 zl, 

- ,,Serock i okolice w Swietle dawnych dokument6w i fotografii" wprowadza siq dotacjq 
celowq w ramach Programu Rozwoju Obszar6w Wiejskich na lata 2014 - 2020 w 
wysokoSci 31.815 zl. 

- Ma1 921 Kultwa i ochrona dziedzictwa narodoweeo 
- Rozdziuf 92109 - planuje siq dotacjq podmiotowq dla Centnun Kultury i Czytelnictwa 

na realizacjq zadah statutowych i organizacjq itnprez. 
- Zaplanowano r6wnieZ krodki na realizacje zadah w ramach fbhduszu sdeckiego. 
- Ro& 92195 - zaplanowano Srodki na realizacje projektu ze Srodk6w PROW 

2014-2020 na wydanie publikacji pod tytulem ,,Serock i okolice w Swietle dawnych 
dokument6w i fotografii". Wydatki z zadaniem obejmujq wyplatq 
honorari6w dla autora publikacji i recenzenta, korektq polonistycznq, ttumaczenie 

' na jqzyk angielski, przygotowanie i druk publikacji oraz wykonanie plakat6w 
promocyjnych. 

- Zaplanowano r6wnieZ Srodki na realizacjq zadah w ramach funduszu sdeckiego. 

Dyrektor OSiR Maciej Gdawski przedstawil zadania realizowane w . zakresie kultury 
fizycznei i mrtu? 

W zwi@u z realizacjq projektu pn.: 



- .,Rozw6j spoleczny na terenie Lokalnej Grupy Dzialania Zalew Zegrzyliski, dziqki 
stworzeniu Sekcji WioSlarskiej", wprowadza siq dotacje celowq w ramach Programu 
Rozwoju Obszar6w Wiejskich na lata 2014 - 2020 w wysokoki 31.815 zl, 

- ,,Rozw6j spoleczny sums$ na zwiqkszenie wiedzy mieszkahdw terenu Lokalnej Grupy 
M a n i a  Zalew Zegrzyliski, dziqki organizacji cyklicznych imprez integracyjnych 
ukierunkowanych na edukacjq spodowq" wprowada siq dotacjq celowq w ramach 
Programu Rozwoju Obszar6w Wiejskich na lata 2014 - 2020 w iqcznej wysokoki 
31.815 A, 

- ,,Rozw6j spoleczny na terenie Lokalnej Gmpy Dzialania Zalew Zegnyhki, dziqki 
u t w o d u  gminnej ligi korfballu i programu rozwoju tenisa stdowego" wprowadza siq 
dotacjq c e l o q  w ramach Programu Rozwoju Obszar6w Wiejskich na lata 2014 - 2020 
wwysokosci 31.815 zl. 

Dzial926 Kultura fmczna 
Rozddai 92601 - zaplanowano doplate do spM4 utworzonej w 2019 roku. Isto@ wniesienia 
doplat do spdki jest jej dofinansowanie. Przekazywanie Srodk6w finansowych pnez 
udzialowdw nasepuje na og6lne funkcjonowanie s p W ,  nie za.4 w &an za wykonanie 
okreSlonego zam6wienia. Doplaty mogq by6 wnoszone w zwiqzku z czasowymi truclnokiami 
finansowymi sp6tki, potnebzj jej dokapitalizowania, koniecznokiq poniesienia dodatkowych 
naklad6w inwestycyjnych. Takowa sytuacja zaistniala w pnypadku sp6Uci Serockie 
Inwestycje Samorqdowe, poniewa2 swojq dzilalnoSC rozpocznie dopiero od stycznia 2020 I. i 
w zwiqzku z tym za wykonane zlecenia otrzyma wynagrodzenie dopiero po ich realizacji. 
Wobec powyiwego s@ka nie bqdzie posiadala Srodk6w fmansowych na bie@cq dziatalno.46 
(obshrga administracyjna, bihowa). 
Rozdzial 92604 - zaplanowano Srodki na pokrycie zobowiqza6 kt6re 20- przejqte 
po zlikwidowanej jednostce buhtowej  z dniem 31.12.2019 r - OSrodek Sportu i Rekreacji 
w Serocku. 
Rozdzial 92605 - zaplanowano Srodki na wyplaw sIypendi6w i na&l pieniwych za 
osiqgnivia sportowe i kulturalne mieszkabc6w naszej gminy. Zasady przyznawania 
stypendi6w, nagr6d i wyr62nieh okreSla Uchwala Rady Miejskiej. 
Zaplanowano wydatki na realizacjq programu wymiany mlodzie2y z miastami blihiaczymi 
Serocka. 
Planuje siq r6wniet Srodki zwiqzane z zakupem usfug po1egaji)cych na: 
- realizacji gminnych cyklicznych rozgrywek i zawod6w sportowych, 
- organizaciq imprez sportowo-rekreacyjnych, 
- koordynaciq i realizacji zawod6w w ramach Mazowieckich Igrzysk Mlodziev 

Szkolnej, 
- bi-ym utrzymaniu i konserwacji posiadanej bazy sportowg-rehcyjnej, 
- pokrycie koszt6w zwipuych z zatdnieniem ratownik6w i uhzymaniem pomiwzczenia 

higieniczno - sanitarnego i plaky miejskiej w czystoici, 
- pokryciu koszt6w &pane z funkcj6nowaniem domk6w letniskowych w Jadwisinie. 

Rozdzhi 92695 - zabezpiecza siq Srodki na reslizacjq operacji pt. ,,Rozw6j spdeczny na 
terenie Lokalnej Grupy Dzialania Zalew Ze-ki, dziqki utwomniu Sekcji WioSlarskiej" 
na podstawie umowy zawartej z U w e m  MarsAkowskim wojew6dztwa Mazowieckiego w 
Warszawie w ramach m a n i a  Lokalnej Grupy Dzialania Zalew Zegrzyliski. Celem operacji 
jest wzmocnienie kapitalu spolecznego mieszkahdw popnez utworzenie sekcji wioSlarskiej -' 
zakup 4 desek SUP do nauki m a n i a  i 4 ergometr6w wioSlarskich. 

Pnewodnicqcy Komisji Slawomir Czemihski - zapytal czy zadanie pn.- budowa Sali przy 
szkole Podstawowej w Serocku zostanie uealizowana? 



Z-ca Burrnistrza Marek Bqbolski - zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Sportu, 
pelnowymiarowa sala tj. 12 na 18 metr6w, na dziS mamy podpisanq koncepcjq na budowq 
peinowymiarowej Sali gimnastycznej przy szkole w Jadwisinie, kt6ra pozwoli nam ulokowaC 
salkq do zajqC o wyrniarach 18 metr6w na 30 metrbw, tj. peinowymiarowe boisko do 
koszyk6wki. Podobne rozwiqzanie bedziemy chcieli ulokowaC w Serocku, mySlimy o terenie 
za parkingiem, kt6ry m o h a  zagospodarowaC, bqdziemy rozwaZali obiekt o wymiarach 35 
metr6w na 20 metr6w. Mamy tei pomysi, aby sala gimnastyczna byla wyniesiona do g6ry a 
na dole umieSciC szatnie, prysznice i ewentualne sale lekcyjne: Zadanie jest urnieszczone w 
Wieloletniej Prognozie Finansowej. 

Przewodnicqcy Komisji Slawomir Czenvinski zapytal o wysokoSC subwencji ohwiatowej, 
czy subwencja zabezpiecza Srodki na odprawy emelytalne dla pracownik6w oSwiaty? 

Dyrektor ZOSiP Alicja Melion - jeSli bylaby likwidowana szkola, zgodnie z artykulem 22 
Karty Nauczyciela, czyli z przyczyn organizacyjnych powodujqcych zmniejszenie oddzial6w, 
bylyby wyplacane odprawy, wtedy moiemy wystqpiC o dodatkowe Srodki. Subwencja 
oSwiatowa liczona jest na ucznia, p6iniej dzielona na zadania poszczeg6lnych szkbi, 

, wszystko zaleiy od tego, jaki jest rok, czy bqdziemy mieC urlopy zdrowotne, na chwilq 
obecnq mamy 4 urlopy zdrowotne, mamy prawie 200 OOOzl dodatkawego wydatku, na to nie 
dostaniemy wiqcej pieniqdzy. Mamy 12 nauczan indywidualnych, z przyczyn losowych 
dziecko otrzymuje opiniq z poradni, i e  nie moie chodziC do szkoly, my musimy wyslaC 
nauczycieli, ieby vealizowaC podstawq programowq czyli na poziomie ucznia sz6stej, 
si6dmej klasy to jest okdo 10, 11 godzin tygodniowo. Mamy 12 wniosk6w o nauczanie 
indywidualne, niekt6re wnioski sr) przejhiowe, ale mamy wiqkszo.46 wniosk6w calorocznych, 
sq tei odprawy pracownik6w administracji i obsiugi, wszystkie te zdarzenia jednorazowe 
musq p o w  z budietu. Subwencja jest liczona na jednego ucznia, kt6ra stanowi okoio 
8000zi, na uczni6w niepeinosprawnych dostajemy okoio 26000~1. 

Przewodnicqcy Komisji Siawomir Czenvihski zapytal o zadanie - dofinansowanie 
przedszkola w Stasim Lesie, czemu jest tam przeznaczona talc wysoka kwota skoro z raportu 
wynika ze tam uczqszcza tylko 2 dzieci? 

Dyrektor ZOSiP Alicja Melion - liczba dzieci w przedszkolu w Stasim Lesie wuosla do 12, 
nie ma moiliwoSci otrzymania wiekszej kwoty nii jest Srednio wyliczona w gminie, my trzy 
razy w roku opracowujemy tzw. PKD czyli Podstawowq Kwotq Dotacji, kt6ra jest 
ugrednionym naszym wydatkiem na przedszkola publiczne, z tej kwoty naliczamy 75% i 
k&de przedszkole otrzymuje takq samq kwotq z przeznaczeniem na jednego przedszkolaka. 

Przewodnicqcy Komisji Slawomir Czenvinski zapytal o zr62nicowanie w prowadzeniu 
stol6wek szkolnych? 

Dyrektor ZOSiP Alicja Melion - w 2001 roku dobudowano do budynku szkoly podstawowej 
w Serocku d@ stol6wkq, kt6ra byla pokqczeniem std6wki szkolnej i przedszkolnej. Pojawila 
siq nam ogromna stoi6wka, kt6ra wymagaiaby oddzielnego zarqdzania, szukaliSmy 
rozwiqzab, ieby oddaC to zadania osobie z zewnqtrz, oglosilihmy przetarg na prowadzenie 
std6wki szkolno- przedszkolnej, w kt6rym wyrahie okrehliliSmy, ieby oplata dla rodzica za 
obiad nie byia wyisza nii w innych szkdach. Szkda ma zdjete zadanie prowadzenia 
zakup6w, przetarg6w, inwentaryzacji, te zadania robi ajent, natomiast zawsze rodq  siq 
pytania, w tym roku pani dyrektor Szczerba wprowadzila nowe rozwipanie, obiady sq 
ewidencjonowane na karcie magnetycznej. W tym modelu szkda jest odci@ona, nie 



doposa2a stoldwki w sprzqt gastronomicmy, kt6ry jest bardzo drogi, nadal z a q d z a  
budynkiem, robi przeglqdy technicme, natomiast odpowiedzialnoik przed Sanepidem, za 
konsekwencje prowadzonego Qwienia odpowiada ajent, takie rozwiqzanie tet wymaga 
stalego n a d z o ~ .  W innych szkdach os6b konystajqcych z kywienia jest mniej, nie wiadomo 
czy od strony ekonomicznej byioby zainteresowanie firmy zewqtrznej. Prowadzenie 
Qwienia zbiorowego jest kosztowne, przed nami w perspektywie sq remonty std6wek. 

Radpa Boiena Kalinowska zapytala czy w budtecie szkoly w Zegrm zaplanowano zakup i 
monk2 rolet? 

Dyrektor ZOSiP Alicja Melion- stwierdziia, 2e rolety bqdq zamontowane w roku 2020, przed 
okresem letnim. 

Radny Krzysztof Bolikowski zapytal o dostep do stdbwki, poniewa2 otrzymai informacjq, t e  
uczniowie majq malo czasu na zjedzenie obiadu? 

Dyrektor ZOSiP Alicja Melion - co roku otrzymujemy informacje od Dyrektor6w szka na 
temat organizacji tywienia w szkdach, teby warunki organizacyjne sprzyjaty kulturze 
spowania  posilk6w, byl zamysl, *by dla ka2dego dziecka przeznaczyk okdo p61 godziny 
na zjedzenie obiadu. Niestety nie jest to proste rozwiqxnie, plan zajqk, ale w ostatnim czasie 
poprawiiy siq warunki spa-ania po~iik6w. 

Radny Krzysztof Borikowski zapytal czy moiemy wystqpik o zwiqkszenie dotacji oiwiaty? 

Dyrektor ZOSiP Alicja Melion- poza subwencjq jest zostawiona kwota 0,4% do 
rozdysponowania dodatkowego pomiedzy JST na zadania, kt6re okreili Ministerstwo, w tych 
zadaniach mieszcq siq Mqdy statystyczne, odprawy przy likwidacji, reorganizacji plac6wki, 
na wydarzenia jednorazowe w charakterze losowym, na doposa2enie pracowni. My z takich 
Srodk6w w poprzednich latach korzystaliimy, korzystaliSmy z tych Srodkbw na dopos&enie 

- pracowni pnyrodniczej, na doposa2enie gabinet6w pielqgniarskich. W tym roku ziotyliSmy 
wniosek na plywanie, nie sq to d&e pieniqdze ale zawsze znacqce w budtecie szk6l. 

Glosowano w s~rawie:  
Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Miasta i Gminy Serock na lata 2020-2034 

Wvniki glosowania 
ZA: 3, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJE; SIE;: 0, BRAK GLOSU: 0, NIEOBECNI: 2 

Glosowano w s~rawie:  
Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwaty bud2etowej Miasta i Gminy Serock na rok 
2020 

Wvniki glosowania 
ZA: 3, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJE; SIF: 0, BRAK GLOSU: 0, NIEOBECNI: 2 

Wvniki imienne: 
ZA (3) 
~ i a v & i r  Czenviliski, Bokna Kalinowska, Agnieszka Oktaba 



NIEOBECNI (2) 
Aneta Rogucka, Mariusz Roszski 

+ , . , , -. .T.X, - .%,,- , ?  

4. a) Dzial801- O6wiata i wychowanie 
5. b) Dzial854- Edukacyjna opieka wychowawaa 
6. c) Dzial921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 
7. d) Dzial926- Kultura f~zyczna 

8. Sprawy r6ne. 

Przewodnicqcy Komisji Slawomir.Czenvihki zapytal czy jest juk rozwipna sprawa braku 
nauczyciela jqzyka angielskiego w Szkole Podstawowej w Serocku? 7...-vfm . .,.<- :. .. .,.?: c 
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Dyrektor ZOSiP Alicja Melion- jest osoba, z kt6q Pani Dyrektor prowadzila ro&owy, 
. . majqca uprawnienia i jest skloma podj'qd praw w Szkole. 

Radny Knysztof Bofikowski zapytal czy analizowaliSmy mo2liwaSC korzystania z 
zewn@znych informatycznych narzplzi wspomagajqcych dla dzieci z moAiwoSciq dostqpu w 
szkole i poza szkdg. W sytuacji kiedy nie ma nauczyciela dzfeci mogq korzysta6 z lekcji 
h a l n e j  . 

Dyrektor ZOSiP Alicja Melion- w tym roku jesteSmy jeszcze w projekcie ale trudno zachqcid 
ycznia do dodatkowych zajp5, tmba  starad siq te nowinki wzmacniajp edukacjq wpuszczad 
w zajpia w szkole, jest to bardzo waba  kwestia, nauczyciele powinni wplataC w swojq 
dzialalnoik dydaktycznq, w celu uzyskiwania lepszych efekt6w lub zachqcania ucznia do 
samoksaalcenia. 

przewodnicqcy Komisji Slawomir Czenvihki zapytal o mokliwoS6 korzystania z basenu w 
Ggrzu? 

Burmistrz Artu~ Borkowski odpowiedzial, 2e sg deklaracje Wojska na udostepnienie obiektu 
dla dzieci i mlodzieky. 

9. Zamkniqcie posiedzenia. 
Przewodniczzpy Komisji Slawomir Czerwifiski stwierdzil wyczerpanie obrad i 
zamknal posiedzenie Komisii. 

Przygotowala: Ekbieta Jakubczak - 
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