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Rada Miejska w Serocku 
Komisja Kultury, Oświaty i Sportu 

Protokół nr 1/2020 

1 Posiedzenie w dniu 29 stycznia 2020  

Obrady rozpoczęto 29 stycznia 2020 o godz. 15:00, a zakończono o godz. 19:50 tego samego 

dnia. 

W posiedzeniu wzięło udział 4 członków. 

Obecni: 

1. Sławomir Czerwiński 

2. Bożena Kalinowska 

3. Agnieszka Oktaba 

4. Aneta Rogucka 

5. Mariusz Rosiński 

W posiedzeniu udział wzięli także: 

1.Artur Borkowski – Burmistrz MiG Serock 

      2.Marek Bąbolski – z-ca Burmistrza MiG Serock 

3.Alicja Melion- Dyrektor ZOSiP  

4.Renata Mulik- Dyrektor CKiCz 

5.Beta Roszkowska- Kierownik Referatu KS 

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 

Przewodniczący Komisji Sławomir Czerwiński otworzył posiedzenie i przedstawił porządek 

obrad 

 

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 

2. Plan działania i przedsięwzięcia Izby Pamięci i Tradycji Rybackich na rok 2020 

3. Zapoznanie z kalendarzem imprez kulturalnych i sportowych w roku 2020. 

4. Omówienie planów dotyczących wypoczynku podczas zbliżających się ferii zimowych- 

propozycje poszczególnych placówek. 

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. 

Mikołaja Kopernika w Serocku poprzez likwidację oddziałów przedszkolnych. 

6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Samorządowego 

Przedszkola im. Krasnala Hałabały w Serocku poprzez utworzenie innej lokalizacji i 

prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 

7. Propozycje korzyści i ulg w sferze sportowo-kulturalnej w ramach programu Karta 

Serocczanina. 

8. Rozpatrzenie wniosku o powołanie Rady Oświatowej. 

9. Możliwości usprawnienia procesu edukacyjnego w placówkach oświatowych 

prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock. 
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10. Przedstawienie i zaopiniowanie planu pracy Komisji na rok 2020. 

11. Przyjęcie protokołów z posiedzeń Komisji Kultury, Oświaty i Sportu w dniach: 27 

czerwca 2019r.,30 września 2019r.,23 października 2019r., 22 listopada 2019r. 

12. Sprawy różne. 

13. Zakończenie posiedzenia. 

Porządek przyjęto bez uwag 

 

2. Plan działania i przedsięwzięcia Izby Pamięci i Tradycji Rybackich na rok 2020 
 

Kierownik Referatu KS Beata Roszkowska – w styczniu planujemy prelekcję Pana Zbigniewa 

Rekuć „Twierdza napoleońska w Serocku- ślady przeszłości, pracujemy nad publikacją 

„Witold Zglenicki- wizjoner i filantrop, autorzy Marlena Strojecka i Mirosław Pakuła, 

przygotowujemy lekcje pokazowe w ramach działań Akademii Edukacji Regionalnej- 

spotkanie z dyrektorem Powiatowej Instytucji Kultury p. Listkiewicz i nauczycielami historii 

wraz z 5 uczniami z gminnych placówek oświatowych, planujemy spotkanie miłośników 

historii gminy Serock-  stowarzyszenie zostało zawiązane, z udziałem Pana Sławomira 

Jakubczaka, w lutym planujemy prelekcję- Twierdza Zegrze-zarys historii, zaprezentowanie 

wystawy planszowej- Witold Zglenicki – człowiek wielu talentów, spotkanie miłośników 

gminy Serock, przygotowanie wystawy outdoorowej nt. twórczości Jerzego Szaniawskiego., 

w marcu planujemy prelekcję związaną Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych, 

wystawę w Ratuszu, prezentację książki Państwa M. Strojeckiej i M. Pakuły – Witold 

Zglenicki – wizjoner i filantrop, prelekcję o Szaniawskich i Zegrzynku Pana Sławomira 

Jakubczaka, zakończenie i prezentację wystawy outdoorowej  nt. twórczości Jerzego 

Szaniawskiego, spotkanie miłośników historii. W kwietniu odbędzie się prelekcja Pana 

Mirosława Pakuły związana z 80 rocznicą Zbrodni Katyńskiej, wystawa outdoorowa, 

wystawa planszowa nt. Szaniawskich i Zegrzynka, w maju nastąpi cykl wydarzeń w ramach 

Tygodnia Szaniawskiego prelekcje, projekcje filmów, słuchowisk radiowych, prezentacja 

pocztówek z Zegrzynka, w ramach nocy muzeów- „ z wizytą u Szaniawskiego”. W czerwcu  i 

lipcu nastąpią spotkania miłośników historii gminy Serock, oraz prelekcje, których tematy 

jeszcze są do ustalenia, przygotowujemy się do obchodów setnej rocznicy Bitwy 

Warszawskiej. Sierpień rozpoczynamy cyklem wydarzeń związanych z rocznicą Bitwy 

Warszawskiej i obchodów Święta Wojska Polskiego, punktem kulminacyjnym będzie 9 

sierpnia, kiedy na rynku serockim odbędzie się piknik historyczno-wojskowy, w trakcie 

będzie  inscenizacja w wykonaniu rekonstruktorów, będziemy odsłaniać tablicę pamiątkową 

upamiętniającą setną rocznicę Bitwy Warszawskiej, będzie nadane przeprawie mostowej na 

Narwi w Wierzbicy imię, nie wiemy jeszcze jakie, chcemy zwrócić się do naszych 

mieszkańców o konsultacje, mamy swoje plany ale chcemy  poczekać na opinię. Panu 

Jakubczakowi, Panu Pakule udało się ustalić nazwiska osób poległych, pochowanych na 

cmentarzu parafialnym w Serocku to też w dniu 15 sierpnia będzie uroczyste odsłonięcie, z 

honorami wojskowymi płyty pamiątkowej. We wrześniu czeka nas kolejna prelekcja i 

oczywiście pamiętamy o rocznicach, w listopadzie będzie prelekcja poświęcona Legionom 

Polskim. Izba Pamięci i Tradycji Rybackich razem  z Referatem Komunikacji Społecznej, 

wydajemy książkę kończącą projekt Rola Folklora, zrobimy jej promocję w Izbie, zrobimy 

promocję książki Serockie Drogi do Niepodległości. Realizujemy wspólnie z Lokalną Grupą 

Działania i Panem Jakubczakiem projekt na kwotę około 58000zł – Serockie okolice w 

świetle starych dokumentów i fotografii, ta publikacja powinna ukazać się jesienią tego roku, 

cały czas pracujemy nad zakończeniem projektu tablicy przedstawiającą orientacyjną mapę 

obiektów żydowskich przedwojennego Serocka.  
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Przewodniczący Komisji Sławomir Czerwiński-  dobrze, że kalendarz jest cykliczny, 

informacje pojawiają się w mediach społecznościowych,   miałem przyjemność w kilku 

spotkaniach uczestniczyć, jestem mile zaskoczony frekwencją, uczestników przybywa, 

mieszkańcy przyzwyczajają się, że mogą czegoś ciekawego się dowiedzieć, dobrze, że są 

transmisje online, bo nie zawsze można uczestniczyć w prelekcji, a można sobie w dogodnym 

terminie odtworzyć.  

 

Przewodniczący Rady Mariusz Rosiński- chciałbym podziękować za wszystkie działania, 

które są prowadzone przez Izbę, biorę udział w tych prelekcjach, cieszy, że jest duża 

frekwencja, jest stałe grono odbiorców, ale cieszy, że pojawiają się nowe osoby na 

spotkaniach. Patrząc w kalendarz imprez, widzimy, ze czeka nas dużo pracy, będzie dużo 

imprez, dużo spotkań, cieszy, że udało się zaangażować w te działania szkoły, jeśli można to 

chciałbym prosić, aby bardziej zaangażować młodzież, dzieci, żeby mówić o historii Serocka 

ale nie tylko, może jest to dobre miejsce, żeby prowadzić prelekcje, spotkania, może trzeba 

zorganizować jakąś debatę dla szkół. Cieszy, że Izba się rozwija, że mamy w planach kolejne 

książki, bardzo dziękuję za pracę i zaangażowanie.  

 

Burmistrz Artur Borkowski – występując z wnioskiem o dotację na nasze sierpniowe 

wydarzenie historyczne, byliśmy jednym z siedmiu samorządów, które zainspirowały 

Marszałka do tego, żeby na terenie województwa uznać, że cały 2020 rokiem Bitwy 

Warszawskiej, to wynikło z analizy tego co opisaliśmy w swoich propozycjach. Mamy 

robocze hasło, które postaramy się wykorzystać w wymiarze promocyjnym, – Serock – 

niekończąca się historia, ludzie dobrze odbierają tego typu inicjatywy, w obszarze 

ogólnokrajowym jest to bardzo rozwinięte, gorzej sytuacja wygląda w odniesieniu do historii 

naszego regionu, są jakieś legendy, jakieś historie, często sprzeczne, każdy kto ma jakieś 

korzenie musi czuć, że jest to o nim, trochę o jego rodzinie o jego historii, musimy to 

zinwentaryzować, dowodem jest książka o Zglenickim. Mamy ogromny potencjał na 

zagospodarowanie tego tematu i od strony wizerunkowej i od strony budowania poczucia 

wspólnoty, taki ciekawy temat na integrowanie  społeczności, zwłaszcza w tym 

eksperymencie społecznym,  w którym jesteśmy, na przestrzeni 20 lat przybyła nam ponad 

połowa mieszkańców, i oni przychodzą ze swoimi historiami, są zainteresowani historią tego 

miejsca. Widzimy potrzebę wzmocnienia tego kierunku działania, myślenia, mamy 

niezliczoną liczbę okazji, żeby spróbować zainspirować ludzi do działań, bardzo nas cieszy, 

że jest frekwencja, że kolejne inicjatywy zyskują aprobatę. Dojrzeliśmy do tego żeby 

wyłączyć Izbę Pamięci i Tradycji Rybackich ze struktury Urzędu, kończy nam się okres 

trwałości projektu, pewnie będziemy próbowali powołać samodzielną jednostkę charakterze 

historycznym, jest wiele powodów, żeby taką jednostkę powołać, między innymi to, że 

wszystkie materiały historyczne trafiają do Muzeum Historycznego w Legionowie, bo my nie 

mamy takiej jednostki.  

 

Przewodniczący Rady Mariusz Rosiński- jest to niezbędne, żeby takich zmian dokonać w tej 

strukturze, może wypadałoby żeby również zmienić nazwę, kolejna sprawa dotyczy nadania 

nazwy przeprawie na Narwi, jestem za tym, że by nadać nazwę Bitwy Warszawskiej a 

patronat Józefa Piłsudskiego zostawić dla hali sportowej, która ma powstać w Serocku.  

 

Burmistrz Artur Borkowski- też jestem za tą opcją, jednocześnie uważam, że dobrze wystąpić 

do mieszkańców, żeby zainteresować ich tematyką, żeby mieli świadomość, że jest to ich 

wydarzenie, że mają wpływ na rzeczywistość. Rozważamy jednocześnie temat tablic, żeby 

powiązać z najbliższymi uroczystościami.   
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Radna Bożena Kalinowska- chciałabym wrócić do historii, kiedy zaczęliśmy budowę Izby 

Pamięci i Tradycji Rybackich, kiedy były głosy niezadowolenia, a teraz Izba cieszy się dużym 

zainteresowaniem,  dużo osób odwiedza, dużo się dzieje, dużo prelekcji, konkursów teraz 

wszyscy są zadowoleni, że mamy takie miejsce.  

 

Przewodniczący Komisji Sławomir Czerwiński- jestem bardzo zadowolony z propozycji 

zmiany nazwy, różne środowiska mają różne pamiątki, które nie do końca wpisywały się w 

tematykę rybacką, takim przykładem jest Ochotnicza Straż Pożarna, mamy piękny sztandar, 

który można wyeksponować, ale nie bardzo do tej pory ta tematyka komponowała się 

rybactwem.  

 

 

3. Zapoznanie z kalendarzem imprez kulturalnych i sportowych w roku 2020. 
 

Dyrektor CKiCz Renata Mulik-  zaczęliśmy w styczniu koncertem noworocznym Kasi Moś z 

zespołem, odbył się pokaz Tanga Argentyńskiego, dużym wydarzeniem był finał Wielkiej 

Orkiestry Świątecznej Pomocy, odbyło się spotkanie autorskie Małgorzaty Berwid, warsztaty 

artystyczne z okazji Dnia Babci i Dziadka, ogłosiliśmy gminny konkurs walentynkowy. 

Większym z wydarzeń był zorganizowany koncert Jubileuszowy Andrzeja Poniedzielskiego, 

dzisiaj gościmy „Starszaków” ze spektaklem „Ptasie Radio” i grupę „Babie Lato, 

zorganizowaliśmy koncert fortepianowy. W lutym zaczynamy ferie zimowe, 

przygotowaliśmy również ofertę dla gości dorosłych, nie wyjeżdżających na ferie, będzie kino 

otwarte, zorganizujemy wieczór z kulturą. Marzec rozpoczynamy obchodami uczczeniem 

Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, msza święta, prelekcja, prezentacja książki, 

koncert z okazji dnia kobiet, koncert Pani Anny Hamela, będzie wieczór z kulturą, zaczynamy 

festiwal muzyczny imienia Tadeusza Prejznera, organizujemy po raz pierwszy konkurs 

wokalny połączony z koncertem laureatów, to będzie  się działo 14 i 15 marca, 

zaplanowaliśmy koncert – festiwal twórczości Prejznera, na którym wystąpi Trio Wojciecha 

Gogolewskiego z Anią Osmakowicz, to jest jeszcze wszystko w fazie klarowania się, 

ponieważ złożyliśmy wniosek do Ministerstwa, czekamy teraz na wyniki tego wniosku, czy 

uda Nam się zdobyć dodatkowe fundusze, ta inicjatywa zostanie na pewno zrealizowana ale 

zakres tego, jak to będzie wyglądało, ponieważ projekt przewiduje jeszcze kilka dodatkowych 

koncertów, wydarzeń, warsztatów, to wszystko zależy od tego czy nasz projekt przejdzie. 16 

marca zapraszamy na wykład Pana Sławomira Jakubczaka  - prelekcji w pięćdziesiątą 

rocznicę śmierci Jerzego Szaniawskiego, ogłosiliśmy już 43 konkurs Warszawskiej Syrenki, 

etap eliminacji gminnych będzie miała miejsce 19 marca, szkoły już zostały powiadomione, 

następnie eliminacje powiatowe odbędą się 27 marca, cały ostatni weekend marcowy to są 

przeglądy twórczości teatralnej, estradowej i instrumentalnej, to są dla trzy bardzo intensywne 

dni, gromadzą niezliczoną ilość dzieciaków, ze szkół, przedszkoli, ze stowarzyszeń, te trzy 

dni będą bardzo intensywne, a 29 marca zapraszamy na wieczór w teatrze. W marcu ogłosimy 

również konkurs na motyw wielkanocny, w każdym miesiącu odbywa się klub miłośników 

poezji, który prowadzi Pan Zdzisław Lewandowski, są to spotkania w naszej bibliotece. Jeśli 

chodzi o kwiecień, pierwszy weekend to będzie upływał pod hasłem warsztatów 

wielkanocnych, też złożyliśmy projekt do Narodowego Centrum Kultury i zobaczymy czy 

dostaniemy jakieś dodatkowe pieniądze, jeśli nie to i tak robimy konkurs robienia palm 

wielkanocnych, koncert wielkanocny naszego chóru „Cantores Adalberti”, ponieważ 

uroczystości katyńskie wypadają w okresie świąt wielkanocnych dlatego 7 kwietnia 

zaplanowaliśmy te gminne obchody, na wszystkie obchody zapraszamy 7 kwietnia, od 19 

kwietnia rozpoczyna się tydzień ekologiczny w który oczywiście włączamy się, będziemy 

partnerem  takiego programu – czysta rzeka, też będzie to szereg wydarzeń połączonych z 
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oczyszczaniem rzeki i Narwi i Bugu wielopokoleniowo i wielozadaniowo chcemy  włączyć 

wszystkie grupy społeczne łącznie z referatem ochrony środowiska. Ostatni weekend kwietnia 

to czas poświęcony trzydziestoleciu samorządu, rozpoczynamy go do uroczystej sesji, w 

trakcie proponujemy Państwu premierę Musicalu Teatru Elżbiety Zapendowskiej, będzie to 

sobotni wieczór 25 kwietnia, 26 kwietnia w ramach tego weekendu będzie przeprowadzony 

Bieg Wojciechowy i Bieg z książką i oczywiście tego dnia odbędzie się uroczysta Msza 

święta.  W maju przewidujemy zorganizowanie tygodnia bibliotek, 9 maja jest już 

potwierdzony Dzień Strażaka, jesteśmy po rozmowach z Panem Walkowskim i formuła 

zostaje taka jak w ubiegłym roku. Rozpoczyna się w maju szereg warsztatów, które są 

związane z projektami, w które wchodzimy,  w tym roku są to dwa projekty „Pracownia 

Sztuk Wszelkich” związana z naszymi „Nadnarwiańskimi Spotkaniami ze Sztuką” oraz 

drugim projektem „Artystyczna binduga”, w ramach tych projektów mamy szereg warsztatów 

dla naszych mieszkańców i właśnie realizacja tych projektów rozpoczyna się w maju, między 

innymi warsztaty witrażu, zasady tworzenia biżuterii, wikliniarstwo, ceramikę malarskie, 

rzeźbiarskie. Oczywiście głównym świętem przed Wojciechowym Świętowaniem będzie 

uczczenie setnej rocznicy urodzin Jana Pawła II, będzie koncert z naszym chórem i chórem 

Myśli Jana Pawła II planujemy go na 20 maja. Święto Wojciechowe 23 maja- rozpoczynamy 

wydarzenie od korowodu poprzez uroczystości na Rynku, przejście orkiestry, korowód, 

występy laureatów  naszych przeglądów i koncerty, 30 maja zaplanowany jest gminny dzień 

dziecka, będziemy go realizować wspólnie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej i spółką SIS. 31 

maja odbędzie się triathlon, wiem, ze jest już bardzo dużo osób zapisanych, impreza 

potwierdzona, organizatorem Tri stera SIS. W czerwcu oprócz tych warsztatów co mamy 

wymienione, zaczynamy świętem Jabłoni w Dębe i świętem Dni Skubianki, Panowie sołtysi 

podali tą samą datę – 13 czerwca, są dwie sceny myślę, że damy radę. Kolejnym dużym 

wydarzeniem są wianki w Serocku, w tym roku z projektem więc będą bogate w wydarzenia, 

z Flisakami z Ulanowa, z zespołem szantowym na finał wieczoru, kolejnym wydarzeniem 

będzie zlot mercedesów na rynku w Serocku, kolejną potwierdzoną imprezą są wianki  w 

Wierzbicy i w Kani Nowej i Cuplu. Z końcem czerwca zaczyna się nasz cykl wydarzeń 

związanych Fontanną Muzyki także 28 czerwca, 19 lipca, 2 sierpnia i 23 sierpnia. W lipcu 

oprócz warsztatów projektowych, które będziemy kontynuować zaproponowaliśmy warsztaty 

wikliniarskie, warsztaty rzeźbiarskie, mamy nadzieję, że będzie sporo chętnych, są to 

warsztaty dla mieszkańców, bezpłatne realizowane z pracowniami poszczególnych sztuk. 

Organizujemy pierwsze półkolonie, pierwszy turnus zaplanowaliśmy na 20-24 lipca, drugi na 

3-7 sierpnia, 25 lipca planujemy imprezę „Krzyśki.1 sierpnia obchodzimy 76 rocznicę 

wybuchu Powstania Warszawskiego uroczystości skupiają  się jak zwykle na Rynku, 

kolejnym wydarzeniem sierpniowym będzie piknik, 14 sierpnia organizujemy festyn z okazji 

obchodów Święta Wojska Polskiego w Zegrzu, nie będzie tutaj żadnej zmiany, po rozmowach 

z gospodarzami tego miejsca wiem, ze oczekują takiej samej formuły, 15 uroczysta Msza 

święta i wydarzenia upamiętniające to święto. W sierpniu włączając się   w cykl warsztatów 

odbędą się warsztaty ceramiczne  i malarskie dla dzieci i dorosłych, będzie to można połączyć 

z naszymi półkoloniami, żeby włączyć dzieci w te działania. Na koniec sierpnia zaplanowany 

jest Twin City CUP, który odbędzie się między 28 a 30 sierpnia, 30 jest zaplanowane 

zakończenie lata, które Centrum będzie organizowało na plaży, jest to formuła sprawdzona, to 

jest najbardziej odpowiednie miejsce żeby pożegnać lato. 31 sierpnia planujemy obchody 

zarówno 81 rocznicy wybuchu II Wojny   Światowej jak również podpisania Porozumień 

sierpniowych, z tego tytułu, że pierwszy września jest bardzo zajętym dniem, angażującym 

Pana burmistrza. 5 września zaplanowaliśmy Święto Darów Ziemi połączone z Festiwalem 

Sołectw, chcemy, żeby to się odbyło jednego dnia, program artystyczny już planujemy, mam 

nadzieję, że to się uda, wszystkie referaty są zaangażowane, jest to drugie pod względem 

wielkości naszych świąt, 8 września narodowe czytanie i konferencja, nie znamy jeszcze daty 
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ale będzie to konferencja z okazji uczczenia 30 –lecia powstania samorządu lokalnego. 27 

września III Nadnarwiańskie Spotkania ze Sztuką, będzie to finał  projektu Pracowni Sztuk 

Wszelkich   gościem wieczoru będzie zespół Roberta Kasprzyckiego, będzie przy tym finał 

tych wszystkich warsztatów, czyli to co stworzą mieszkańcy na tych warsztatach wszystko 

będą Państwo mogli zobaczyć na tej imprezie. Październik to oczywiście Święto Dyni, Dzień 

Seniora jest też szereg imprez, których nie wyszczególniliśmy, w ramach wieczoru z kulturą 

włączają się sołectwa,  tak jak Nowa Wieś, tego jeszcze nie mamy uszczegółowionego więc 

jeszcze nie podawaliśmy konkretnych dat. Święto Odzyskania Niepodległości 11 listopada, 

cykliczne wydarzenia – Jesień z poezją, wieczór w teatrze, będziemy chcieli zorganizować 

Zaduszki jazzowe, też jeszcze nie uwzględniliśmy szczegółowego terminu  ale będziemy 

chcieli kontynuować tę tradycję ponieważ to wszystko w zależności od projektów, w które 

wpisaliśmy koncerty do projektów, zobaczymy czy nam się uda zrealizować. W grudniu 

Mikołajki, konkurs plastyczny , jasełka i koncert pastorałek XXV spotkanie wigilijne i szereg 

wigilii.   

 

 

Przewodniczący Komisji  Sławomir Czerwiński – podsumowując kalendarz imprez jest 

bardzo rozbudowany, zastanawiam się jak to Państwo robicie, że wszystkie te uroczystości 

jesteście w stanie przygotować i zrealizować, bo nie wszystkie te uroczystości są umieszczone 

w tym kalendarzu, bo pojawiają się w trakcie, sołectwa proszą o pomoc, o nagłośnienie o tego 

typu pomoc z Państwa strony, także kalendarz jest bardzo rozbudowany, pytanie moje jest 

takie bardziej organizacyjne, rozumiem, że te wszystkie funkcje, które do tej pory realizował 

OSiR to teraz przejęła spółka, czyli jakby obsługę tych wszystkich biegów serockich, te 

wydarzenia sportowe to wszystko przejęła spółka. 

 

Burmistrz Artur Borkowski – część zadań tak, dwie osoby spoza struktury zostały tutaj w 

Urzędzie, pewnie będą takie zadania, których  bezpośrednio wykonanie zlecimy na zewnątrz,  

niekoniecznie spółka będzie w to zaangażowana, ale jako główny wykonawca, natomiast 

myślę, że wykonawca jakby taki wspomagający to jak najbardziej tak. Wiecie Państwo, że jak 

jakąkolwiek imprezę robimy to jest zaangażowanych kilka instytucji i nie chce powiedzieć, że 

jest to dla mnie idealny model, nad tym się zastanawiamy ale tak dzisiaj jest i jeszcze w tym 

roku 2020 tego radykalnie nie zmienimy. 

 

Kierownik Referatu KS Beata Roszkowska- spółka i koordynator do spraw sportu  

przygotowali bardzo dużo imprez sportowych, taka ważniejsza pierwsza to 29 marca jest 

inauguracja Poland Bike, potem biegi Wojciechowe,  Serocki Triathlon, bardzo możliwe, że 

będzie Tour Bitwy Warszawskiej, to zależy od organizatorów, Twin City Cup, już trzynasty 

pieszy Rajd pamięci, kolejny bieg Niepodległości, mnóstwo turniejów, spływów kajakowych.   

 

Przewodniczący Komisji Sławomir Czerwiński- jeszcze pytanie odnośnie organizacji 

triathlonu czy w planach jest, że to będzie się odbywało w normalnym ruchu ulicznym? 

 

 Z-ca burmistrza Marek Bąbolski- nie, pływanie mamy oczywiście na plaży, z plaży 

starujemy rowerami przez centrum miasta, więc ten ruch na pewno zatrzymywać na czas 

przejazdu, drogę wojewódzką trzeba będzie na dwie-trzy godziny zamknąć, ponieważ my 

jedziemy  Nasielską w kierunku Marynina dalej w kierunku Zabłocia, za Święcienicą 

zakręcamy  wracamy z powrotem tą samą trasą tu na Serock i tą wojewódzką zamykamy, 

jesteśmy na etapie przygotowania organizacji ruchu i uzgodnień, żeby na dwie, trzy godziny 

zamknąć drogę na odcinku do  Zabłocia od skrzyżowania do Stanisławowa i do skrzyżowania 
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z drogą nr 61 w miejscowości Szadki, przy zajeździe Pauza, ta droga będzie na pewno 

zamknięta. 

 

Przewodniczący Komisji Sławomir Czerwiński- jest prośba, aby wcześniej pojawiły się znaki, 

informacje o zmianie organizacji ruchu, o zamknięciu drogi.   

 

Z-ca burmistrza Marek Bąbolski- planujemy postawić tablice objazdowe na strategicznych 

skrzyżowaniach, czyli na skrzyżowaniu powiatówki w Stanisławowie i na drodze 62 w 

okolicach Zajazdu Pauza, te tablice na pewno się pojawią, natomiast dalej będziemy 

korzystać z pomocy Policji, oczywiście informacja również pojawi się w internecie. 

 

Radna Aneta Rogucka- w zeszłym roku w tym kalendarzu był dzień dziecka w szkole w Woli 

Kiełpińskiej, czy w tym roku nie będzie? 

 

Dyrektor CKiCz Renata Mulik – w związku z tym, że nie wpłynęły żadne pisma, nie wiemy, 

który to będzie weekend, ja mam taką informację, że dodatkowo obok gminnego dnia 

dziecka, który organizujemy i będzie dla wszystkich dzieciaków, będzie  organizowany dzień 

dziecka w Nowej Wsi, w Woli Kiełpińskiej, Izbica też chce zrobić swoje, natomiast jeszcze 

żadne zapotrzebowanie i daty nie wpłynęły, więc nie uwzględniliśmy tego. Mamy oczywiście 

na uwadze, że jeśli się te imprezy będą  to  będziemy starali się pomóc. 

 

Radna Aneta Rogucka- mam informację, że ma to się odbyć 7 czerwca. 

 

Burmistrz Artur Borkowski- w przyszłym tygodniu planujemy spotkanie z sołtysami myślę, 

że troszkę poszerzą mam wiedzę na temat tych planów, jak słusznie Państwo zauważyliście 

tych wydarzeń, imprez jest mnóstwo i też nie będziemy ukrywali, że widzimy, że jesteśmy u 

kresu możliwości organizacyjnych, żeby tym wydarzeniom podołać i teraz oczywiście 

moglibyśmy próbować rozbudowywać strukturę, nie wiadomo w jakim kierunku, i czy to 

przyniesie zamierzony efekt, albo spróbować pomyśleć nad zmianą formuły przynajmniej w 

jakimś zakresie i wydaje się, że tutaj jest przestrzeń dla jakiś racjonalnych ruchów i 

spróbujemy to jakoś delikatnie zasygnalizować partnerom. Generalnie jak Państwo   widzicie, 

mamy kilka razy obchodzone dzień dziecka, ze trzy razy wianki i musimy się zastanowić, czy 

nie warto zrobić jedno może dwa  wydarzenia o takim charakterze w większym wymiarze i 

zaangażować większą ilość uczestników, a nie skupiać się na takich wydarzeniach lokalnych 

a może w zamian w kolejnym roku zrobić w innej lokalizacji to samo wydarzenie ale o takim 

bardziej ogólnym charakterze, nie tylko dedykowanym jednej miejscowości. Obserwujemy 

takie zjawiska, że gdzieniegdzie te imprezy troszkę wygaszają swój  impet, że troszkę jest 

realizowane na zasadzie, że inni zrobili to i ja muszę, że nie wypada nie zrobić, że są 

pieniądze to trzeba wykorzystać.  To naprawdę nie chodzi o kwestię pieniędzy i tego, że my 

żałujemy tego funduszu sołeckiego na tego typu rzeczy, to jest ostatni argument, który gdzieś 

bierzmy pod uwagę, natomiast chodzi o to, żeby z jednej strony ludzie się przyzwyczaili do 

tego, że nieważne, że nie podszedłem, nie wziąłem udziału, bo za pół tygodnia, czy za tydzień 

jest gdzie indziej, za moment się okaże, że nie dość, że nie uczestniczą ludzie w tych 

wydarzeniach to jeszcze brakuje im innych doznań, wyzwań i przestaniemy trafiać w  gusta 

mieszkańców, wydaje mi się, że taka racjonalna zmiana formuły jest poparta wieloma 

sensownymi argumentami, żeby od czasu do czasu cos tam zmienić, urozmaicić i zobaczymy 

jak to sołtysi przyjmą, z takim przesłaniem, z takimi propozycjami chcemy do nich wyjść, i to 

by była próba takiego zracjonalizowania, więc jak już coś chcemy  zrobić więcej to może nie 

dokładajmy do tego kalendarza, tylko spróbujmy zrobić to w zamian jakiejś pozycji, która już 

dzisiaj jest.  
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Przewodniczący Komisji Sławomir Czerwiński- moim zdaniem dobrze jest, że te imprezy 

lokalnie się odbywają, bo to w jakiś sposób te społeczność lokalną łączy a poza tym  jednak 

dla kogoś kto śledzi ten kalendarz imprez albo chce gdzieś sobie „wyskoczyć” wieczorem i 

się zabawić, to informacja, że jest impreza np. w Nowej Wsi a za tydzień w innej 

miejscowości jest taka pozytywna, ludzi przyciąga, natomiast może powinniśmy się skupić na 

takich, trzech, czterech dużych imprezach a może dać większe pole do popisu  lokalnie, żeby 

oni organizowali, jedynie służyć jakąś pomocą. Aczkolwiek z drugiej strony musi być 

zachowana jakość tych imprez, sposób zabezpieczenia, wykonania musi być na odpowiednim 

poziomie. 

 

Burmistrz Artur Borkowski- doświadczenie nasze jest takie, że w zasadzie nie ma imprez, w 

które nasze jednostki nie byłyby zaangażowane, oczywiście w mniejszym, lub większym 

stopniu ale jakbym miał to określić w skali to zdarzają się takie, że niemalże sami 

organizujemy, bo ktoś obiecał mieszkańcom, zgłasza pewne zapotrzebowanie do Centrum czy 

do KZB czy do innej jednostki, ale to tak naprawdę wygląda, także ludzie, których mamy w 

tygodniu, to akurat nie dotyczy Centrum bo sprofilowane to jest tak, że z reguły, sobota, 

niedziela a tam praca w tygodniu musi się toczyć i gdzieś tam, jeśli to jest 30 tygodni, gdzie 

ludzie są do dyspozycji całą sobotę i niedzielę to  w zasadzie cały rok powinniśmy im 

oddawać te godziny. 

 

Radna Bożena Kalinowska – nie wiem, może  dobrą formą byłoby połączenie tych imprez 

między dwa, trzy sołectwa, które naturalnie ze sobą graniczą i może w tym kierunku 

powinniśmy pójść, nie wiem czy w tym roku czy może w 2021, bo w tym roku pewne rzeczy 

powinny być potwierdzone i zamówione, umowy z wykonawcami tak jak ja w tej chwili już 

musiałam zamówić dmuchawce na czerwiec. Dlatego myślę, że od następnego roku i to by 

był ten czas, żeby sołtysi miedzy sobą ustalili terminy, żeby to nie było, że my nie chcemy, 

żeby im podsunąć pomysł, żeby to były ich imprezy, myślę, że byłoby to bardziej sensowne i 

bardziej wykorzystane środki, bo przyszłoby więcej osób i impreza mogła być bardziej udana. 

Myślę, że to spotkanie, które będzie za tydzień otworzy tą dyskusję.   

 

Przewodniczący Komisji Sławomir Czerwiński- czy w tym roku my będziemy gospodarzami 

Festiwalu Sołectw? 

 

Burmistrz Artur Borkowski- jesteśmy dzisiaj po spotkaniu, które przesądza i termin i 

scenariusz, wyjątkowo na tle ostatnich lat, ze względu na to, że jest powiązane nasze Święto  

Darów Ziemi z Festiwalem Sołectw, tak chcieliśmy to zrobić i cieszy, że ten scenariusz 

będzie realizowany, bo groziło nam takie rozwiązanie, że mielibyśmy Festiwal Sołectw w 

sobotę a dzień później Święto Darów Ziemi. Logistycznie byłoby to trudne, uprzątnięcie po 

jednej imprezie, przygotowanie drugiej, przestawienie instalacji wydawało się ponad 

możliwości, wyjątkowo elastycznie podszedł do tego ksiądz, msza będzie w sobotę  o 

godzinie 12, od tego wyszliśmy, cały Festiwal według scenariusza,  który jest już pewną 

ramą, odbędzie się równolegle z prezentacją naszych stoisk, my nie stracimy na tym, 

ponieważ wydłużymy te sobotnią imprezę i ten koncert, który w niedzielę odbywał się o 16 

odbędzie się po godzinie 19. Wyszliśmy z takiego założenia, że nie ściągniemy ludzi dwa 

razy, na dwie imprezy z rzędu, w związku z powyższym stało się dla nas jasne, że musimy to 

zrobić jednego dnia i ta sobota wydaje się jest dobrym rozwiązaniem. Nie chcę mówić, że 

zostaniemy przy tym sobotnim terminie, pewnie to się nie uda, ale spróbujemy, zobaczymy, 

dzisiaj scenariusz został przepracowany, teraz rozłożymy to na nasze poszczególne jednostki, 

LGD jest współorganizatorem,  też częściowo będzie finansowało to wydarzenie, myślę, że 
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tutaj jest wzbogacona formuła, nie powinniśmy dodatkowych kosztów ponieść, planujemy to 

w pierwszy weekend września.    

 

Przewodniczący Rady Mariusz Rosiński- chciałbym odnieść się do słów Pana burmistrza, że 

jest to dobry kierunek, żeby było mniej tych imprez, żeby łączyć jakoś siły, pewnie to jednak 

będzie bardzo trudne, ważne będzie to spotkanie, które będzie, żeby przedstawić to i 

odpowiednio uargumentować sołtysom, bo ciężko jest uwierzyć w to, że ludzie zrezygnują z 

pewnych imprez, każdy chce się pokazać, każdy chce zrobić tę imprezę, dobrze byłoby gdyby 

ta impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem, byłaby autentycznie potrzebna dla tego 

środowiska, z którego ci przedstawiciele, sołtysi organizują. Idealnie byłoby, gdyby tych 

imprez  było tyle ile jest, ale każda cieszyłaby się dużym zainteresowaniem, i wtedy można 

by się zastanawiać  czy te moce przerobowe zwiększyć,  bo wtedy warto byłoby to zrobić, a 

zwiększyć tylko, sztuka dla sztuki to mija się z celem. Kierunek jest bardzo dobry, gdyby się 

udało przeprowadzić to byłoby świetnie, myślę że te spotkania, rozmowy, argumentowanie 

gdzieś po dwa, trzy sołectwa  i wtedy ta impreza będzie miała jakąś bogatszą ofertę, czy 

wykonawców na wyższym poziomie, i nie może być takiej sytuacji, że ktoś chce imprezę i nic 

nie robi na tej imprezie, bo ktoś jest inicjatorem, to nie może powiedzieć, że ja chcę tę 

imprezę, ja firmuję tę imprezę, a tak naprawdę to tę imprezę zrobiła Gmina, to jest chora 

sytuacja, do takich sytuacji nie powinno się dopuszczać. Oczywiście ja robię, potrzebuję 

wsparcia, rozmawiam,  współpracuję, mówię czego potrzebuję, jak to ma wyglądać ja sam, 

rada sołecka włączają się  w to, bo na tym to polega, na tym polega oddolna inicjatywa, w 

tym jest rzecz. Myślę, że warto spróbować rozmawiać z Sołtysami o zmianie, może być 

trudno ale warto podjąć to wyzwanie.  

 

Burmistrz Artur Borkowski- obstawiam, że w części przypadków, to jest tak, że ludzie robią 

imprezy, bo nie mogą nie zrobić, proponowanie im jakiegoś wyjścia z tej sytuacji, trochę 

przymusowej, nawet psychologicznie, jak oni pójdą do swoich mieszkańców i powiedzą, no 

nie robimy bo burmistrz nie chciał, jeśli to jest wystarczający argument, żeby troszkę 

zmodyfikować plany to ja nie stracę na skutek takiego powoływania się na moją niechęć to 

jestem głęboko przekonany, że za dwa, trzy lata odzyskam, bo ludzie sami zrozumieją, że to 

ma sens, tak żeby zrobić w wakacje cztery imprezy, co dwa tygodnie, jedną fajną a nie dwie 

w tygodniu, na której nawet nie byłem i generalnie wszędzie jest to samo. 

 

 

4. Omówienie planów dotyczących wypoczynku podczas zbliżających się ferii zimowych- 

propozycje poszczególnych placówek. 

 

Dyrektor CKiCz Renata Mulik- akcja „Zima w mieście” będzie miała wymiar zarówno w 

półkoloniach, są to dwa tygodniowe turnusy, Centrum Kultury będzie instytucją 

wspomagającą, czyli zapewniamy atrakcje na każdy dzień, na który dzieciaki zapisywane są 

indywidualnie, zapewniamy zarówno zajęcia warsztatowe, wycieczki, zajęcia w bibliotece, 

czytelni, jesteśmy instytucją wspomagającą dla półkolonii, nasi instruktorzy, będą chodzić do 

szkoły, przeprowadzać zajęcia, półkolonie będą korzystać z naszych zajęć. Przygotowaliśmy 

teatrzyki dla najmłodszych, warsztaty literackie, zajęcia taneczne, plastyczne, wycieczki 

wyjazdowe, do papugarni, do Centrum Nauki Kopernik i do fabryki cukierków, ta oferta, 

którą Państwo otrzymaliście zawiera również wydarzenia, które organizuje Centrum, które 

organizuje SIS, SIS zapewnia wyjazdy na basen, na lodowisko, to są zapisy indywidualne, 

zapisy na wycieczki są już wypełnione w stu procentach, tak jak planowaliśmy liczebność, 

teatrzyki mamy zaplanowane dla około 170 dzieci, pokazy filmowe również, zajęcia 

warsztatowe od około 25 osób każda grupa, spotkania to jest od 30 do 70 osób, planujemy bal 
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karnawałowy, myślę, że jest to bardzo atrakcyjna oferta, płatne są tylko wycieczki i za bilety 

wstępu, wszystkie pozostałe koszty są po stronie organizatora. 

 

Dyrektor ZOSiP Alicja Melion – organizatorem zimowych półkolonii jest Zespół Obsługi 

Szkół i Przedszkoli, w tej chwili już jesteśmy na takim etapie finalnym, bo od 15 do 24 

stycznia trwały zapisy na półkolonie i w odniesieniu  do ubiegłego roku to jest progres bo 

mamy pięć grup zgłoszonych na zimowiska, w ubiegłym roku były dwie, na pierwszy turnus 

mamy trzy grupy, na drugi dwie, łącznie 58 uczestników, także duży zakres działania. 

Ramowo to wygląda w ten sposób, że oferujemy opiekę i program półkolonii od godziny 7 do 

17, czyli dziesięciogodzinny,  uczestnik półkolonii za to wnosi opłatę 250 złotych, wszyscy 

uczestnicy wpłacili, czyli w pełni zadeklarowani. W ramach tej opłaty, tego czasu 

zapewniamy wyżywienie tj. śniadanie, obiad i podwieczorek, szacujemy, że będzie to 15 

złotych, chociaż ajent zgłosił nam więcej, ale  myślę, że jest kwestia dogadania.  W ramach 

tego programu pięciodniowego zaplanowany jest jeden wyjazd do Warszawy, na pierwszym 

turnusie jest to Muzeum Sportu, na drugim turnusie jest to Muzeum Pieniądza,  wszystkie te 

wejściówki są za darmo, z warsztatami, więc tak udało się dobre oferty pozyskać w tej ofercie 

warszawskiej. W ramach tego tygodnia pobytowego zaplanowane są dwa wyjazdy na 

lodowisko, bo taki był wniosek z ubiegłego roku, że chcą dzieci więcej wyjazdów na 

lodowisko, łącznie z wypożyczeniem łyżew i z biletami wstępu, jest zaplanowane, że jak już 

pojadą do Areny Legionowo, to później zamierzamy odwiedzić salę edukacyjną „Iskierka” z  

obydwoma grupami   oraz zapraszamy WOPR do siebie, który przeprowadzi na miejscu 

zajęcia związane z bezpieczeństwem. Oprócz tego będziemy korzystali z oferty Centrum 

Kultury i Czytelnictwa, będziemy korzystali z instruktorów, którzy przeprowadzą zajęcia z 

naszymi półkolonistami, więc myślę, że ta oferta, którą mamy jest bardzo ciekawa, jest ona 

wypełniona treściami, będą różnorakie konkursy prowadzone przez osoby, które będą 

zatrudnione jako opiekunowie na półkoloniach, są środki przeznaczone na nagrody, na 

materiały plastyczne, które będą niezbędne do przeprowadzenia tych półkolonii. Wpłynęło od 

uczestników 14500 złotych wpłaty, planujemy, że uczestnicy płacą 50 procent drugie 50 

procent dokłada Gmina, więc w granicach 29000 tysięcy złotych powinien się budżet 

zamknąć, czyli mamy satysfakcję, że w ubiegłym roku nie wystraszyliśmy rodziców. Kolonia 

jest zgłoszona do Kuratorium, od strony formalnej bo to jest organizacja wypoczynku, 

wczoraj odbyła się kontrola miejsca wypoczynku, czyli Szkoły Podstawowej w Serocku, bo 

to na bazie tej placówki będą odbywać się półkolonie, więc już teraz jest to takie ostatnie 

dopinanie ostatnich kwestii związanych z organizacją, czyli umowy z nauczycielami, 

przewoźnikami, bo bilety są już wszędzie porezerwowane. Kolejną formą, w której oświata 

uczestniczy, bo trzeba zauważyć, że mamy różne formy  na okres ferii zimowych, czyli są 

półkolonie, czyli opieka z programem, są te formy do wyboru, jest oferta Centrum Kultury, 

SIS, mamy jeszcze w ramach współpracy międzypatrnerskiem z miastem Dzierżoniów   

wymianę zimową, w pierwszym tygodniu 40 uczniów ze wszystkich naszych szkół oraz 4 

opiekunów wyjeżdża na wypoczynek zimowy do Dzierżoniowa, mamy nadzieję, że będzie 

można skorzystać ze sportów zimowych, jutro mamy o godzinie 15 spotkanie, z opiekunami 

dzieci wyjeżdżających, mamy nadzieję, że to kolejny wyjazd w ramach tej współpracy, będzie 

również udany.    

 

Przewodniczący Komisji Sławomir Czerwiński- bardzo się cieszę, że to się przyjęło, że to 

będzie już tradycja, że co roku będziemy organizować półkolonie, liczba uczestników rośnie, 

dziękuję również, za to, że moje sugestie odnośnie Sali „Iskierka” zostały wzięte pod uwagę, 

rozumiem, że półkolonie są realizowane tylko w oparciu o  szkołę serocką, bo w zeszłym 

roku była próba w Jadwisinie. 
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Dyrektor ZOSiP Alicja Melion- w Jadwisinie nie zawiązały się grupy, więc w tym roku nawet 

nie próbowaliśmy, rodzice i tak dowożą dzieci z całej Gminy do Serocka. 

 

Przewodniczący Komisji Sławomir Czerwiński – w zeszłym roku zwracaliśmy na wykonanie 

ankiety ewaluacyjnej, żeby później można było łatwiej porównać, pozyskać materiał. 

 

Dyrektor CKiCz Renat Mulik- pomiędzy jednym a drugim tygodniem ferii będzie się 

odbywał maraton dmuchańca, który orgaznizowany jest w szkole podstawowej  w Serocku. 

Firma zewnętrzna przygotuje atrakcje pomiędzy godziną 13 a 18, zarówno w sobotę jak i w 

niedzielę i tam będą mogły uczestniczyć wszystkie dzieciaki, które nie wyjeżdżają, będziemy 

zapraszać, będzie stworzony plakat, który zawiśnie w każdej szkole.   

 

Przewodniczący Rady Mariusz Rosiński- chciałbym zapytać ile osób spoza gminy weźmie 

udział w półkoloniach, czy Pani dyrektor posiada taką informację? 

 

Dyrektor ZOSiP Alicja Melion- nie jestem wstanie teraz odpowiedzieć, ustalę i przekażę tę 

informację.  

 

Przewodniczący Rady Mariusz Rosiński- czy w Centrum Kultury są jeszcze jakieś wolne 

miejsca, czy można się jeszcze zapisywać? 

 

Dyrektor CKiCz Renata Mulik- są jeszcze wolne miejsca, można się jeszcze zapisać na 

zajęcia. 

 

Przewodniczący Rady Mariusz Rosiński-  widzę, że jest zmiana lokalizacji tych dmuchańców, 

Szkoła Podstawowa w Serocku, zastanawiam się, czy nie jest tam za mało miejsca, 

poprzednio te zajęcia odbywały się hali przy szkole średniej. 

 

Dyrektor CKiCz Renata Mulik- byliśmy w Szkole Podstawowej w Serocku z tą firmą 

zewnętrzną, dostali dokładny wymiary, dostosują urządzenia do wielkości, będą to zarówno 

zjeżdżalnie, będzie basen z piłeczkami i skakaniec dla tych najmłodszych, zorganizują jeszcze 

turniej, w zależności jaka grupa się stworzy, będą przygotowani jeszcze z innymi grami, 

takimi mega grami, które rozłożą w małej Sali, lub zorganizują jakiś turniej w zależności od 

wielkości grupy, ponieważ jest to bezpłatne, otwarte jeżeli przyjdzie grupa, która będzie 

chciała i będą widzieli, że mogą zorganizować turniej w kulach pneumatycznych, oni będą 

przygotowani, żeby taki bezpłatny turniej zorganizować, jesteśmy umówieni na taką 

elastyczność w działaniach, oczywiście te podstawowe urządzenia zostały zamówione.    

 

 

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. 

Mikołaja Kopernika w Serocku poprzez likwidację oddziałów przedszkolnych. 
 

Dyrektor ZOSIP Alicja Melion - uchwała o zamiarze przekształcenia Szkoły  Podstawowej 

im. Mikołaja Kopernika w Serocku polegającym na likwidacji oddziałów przedszkolnych ma 

charakter intencyjny. Jej podjęcie przez Radę Miejska w Serocku jest wymogiem formalnym, 

wynikającym z art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 

2019, poz.1148 z późn. zm.) stanowiącym, iż szkoła publiczna prowadzona przez jednostkę 

samorządu terytorialnego może zostać zlikwidowana przez organ prowadzący z końcem roku 

szkolnego po zawiadomieniu, co najmniej na sześć miesięcy przed terminem likwidacji 

rodziców uczniów, właściwego kuratora. Warunkiem podjęcia uchwały normatywnej jest 
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uzyskanie pozytywnej opinii Kuratora Oświaty. Na podstawie  art. 14a ust.1 ustawy z dnia 7 

września 1991r. o systemie oświaty Rada Miejską w Serocku uchwałą Nr 513/LX/2010 z dnia 

30.06.2010r. ustaliła sieć publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych prowadzonych przez gminę Miasto i Gmina Serock, ustanawiając w § 1 pkt 5 

oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Serocku, przy ul. 

Pułtuskiej 68.  Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w ostatnich latach i wzrost 

zainteresowania rodziców posyłaniem dziecka do placówki wychowania przedszkolnego oraz 

zmiany systemowe dotyczące dziecka sześcioletniego sprawiły, iż aktualnie w organizacji 

szkoły podstawowej w Serocku funkcjonują trzy oddziały przedszkolne.  Oddziały 

przedszkolne zostały zorganizowane w części  budynku szkoły, która jest łącznikiem z 

budynkiem samorządowego przedszkola w Serocku. Pomieszczenia w tej części budynku 

szkoły zostały doraźnie zaadoptowane na potrzeby dzieci przedszkolnych. Po latach 

funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej w Serocku, do których 

zapisywane były dzieci przedszkolne w większości w wieku 6 lat, sporadycznie w wieku 5 

lat, chcemy poprawić warunki i bezpieczeństwo dziecka przedszkolnego w publicznych 

placówkach przedszkolnych  w Serocku oraz ujednolicić organizacyjnie placówki, tym 

samym uniknąć przechodzenia starszego dziecka przedszkolnego do innej placówki, co wiąże 

się ze zmianą nauczyciela. Ponadto przepisy prawa  obligują organy prowadzące do 

dostosowania pomieszczeń oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach 

podstawowych  do wymogów przepisów  ochrony przeciwpożarowej. W związku z 

powyższym   planujemy zlikwidować oddziały przedszkolne funkcjonujące w strukturze  

Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Serocku, a w to miejsce utworzyć inną 

lokalizację prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych przez  

Samorządowe Przedszkole im. Krasnala Hałabały w Serocku. Dzieci realizujące obowiązek 

rocznego przygotowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w Szkole 

Podstawowej w Serocku będą mogły go kontynuować w  Samorządowym Przedszkolu w 

Serocku. Likwidacja oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Serocku  nie 

spowoduje zmniejszenia liczby miejsc do wychowania przedszkolnego, ale znacząco poprawi 

warunki realizacji wychowania przedszkolnego.  W wyniku przebudowy rozdzielona zostanie 

przestrzeń przedszkolna od szkolnej, co zwiększy komfort i bezpieczeństwo przebywających 

dzieci w przedszkolu i w szkole, powstaną cztery sale z przeznaczeniem dla dzieci 

przedszkolnych, łazienki, szatnie, gabinety terapii zajęciowej oraz niezbędne magazyny, a 

także winda gastronomiczna, która umożliwi spożywanie posiłków przez przedszkolaków w 

salach bez konieczności schodzenia do stołówki szkolnej.  Szkoła w wyniku przebudowy 

uzyska funkcjonalną bibliotekę dostępną  z części szkolnej. Nauczyciele zatrudnieni  w 

oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Serocku otrzymają propozycję 

przeniesienia  do pracy w pierwszej kolejności do  Samorządowego  Przedszkola im. Krasnala 

Hałabały w Serocku , w oparciu o art. 18 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.-Karta Nauczyciela. 

Jednakże do nauczycieli wykonujących pracę w likwidowanych oddziałach przedszkolnych 

ma zastosowanie art. 20 ww. ustawy.  Z uwagi na powyższe, w celu poprawienia organizacji i 

warunków  realizacji wychowania przedszkolnego, podjęcie powyższej uchwały  jest zasadne.  

Stosownie do art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991r. o związkach zawodowych ( Dz.U. z 

2019r. poz. 263, ze zm.) samorząd ma również obowiązek powiadomienia o likwidacji 

oddziałów  przedszkolnych w szkole związków zawodowych.  

 

 

Przewodniczący Komisji Sławomir Czerwiński – chciałbym przypomnieć naszą dyskusję z 

czerwca ubiegłego roku, gdzie ja ten temat podnosiłem, generalnie o to mi chodziło, 

ponieważ mieliśmy jakiś protest rodziców, którzy nie chcieli się zgodzić, żeby ich dzieci 

przeszły do zerówki do budynku szkoły, tłumacząc to tym, że mają jedną panią od trzeciego 
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roku życia, że warunki, które zapewnia szkoła nie odpowiadają warunkom przedszkolaków. 

Moje pytanie dotyczy czasu, czy wyrobimy się z tymi remontami przed rozpoczęciem roku 

szkolnego? 

 

Dyrektor ZOSiP Alicja Melion- kwestie formalne, które narzucają przepisy prawa, jedno to są 

papiery i konsultacje społeczne prowadzone w taki sposób jak przewiduje ustawa, natomiast 

materialnie jak zdążyć z remontem skoro wakacje trwają tylko dwa miesiące, więc zdajemy 

sobie sprawę, robiliśmy już narady z udziałem Pana zastępcy burmistrza, kierownika 

inwestycji i dyrektorów w jaki sposób przygotować się do tego remontu, żeby jak najszybciej 

dać przestrzeń szkolną  na remont, tak przeprowadzić przetarg, żeby nam się udało. 

Stwierdziliśmy, że zrobimy wszystko, żeby w czerwcu, już po Bożym Ciele pewne 

pomieszczenia szkolne udostępnić, pewnie jakieś rozwiązania organizacyjne łącznie z 

wykorzystaniem sali rekreacyjno-sportowej,  też tam będziemy zajęcia z maluchami 

prowadzić, żeby jak najszybciej dać przestrzeń w czerwcu, ponieważ chcielibyśmy we 

wrześniu mogli ruszyć ze wszystkimi oddziałami przedszkolnymi. Zdajemy sobie sprawę jak 

ciężko jest z nowymi dziećmi znaleźć się w zastępczej przestrzeni, mamy z tyłu głowy, że 

możemy  w takich trochę awaryjnych sytuacjach  działać, robimy wszystko, żeby jak 

najszybciej dać w czerwcu sale, zrobić przetarg wcześniej, żeby wszystko odbyło się bez 

poślizgu, żebyśmy we wrześniu nie musieli jakimiś awaryjnymi rozwiązaniami ratować 

sytuację, ale nikt w tej chwili nie zagwarantuje, że wszystko się uda, mamy tego świadomość, 

że zakres jest duży, nie możemy go inaczej podzielić niż robić to pewnymi etapami zgodnie z 

technologią prowadzenia prac, ale w ocenie fachowców, to jeżeli ruszymy w połowie czerwca 

to powinno nam się udać. 

 

Przewodniczący Rady Mariusz Rosiński – dość dokładnie próbowałem się zapoznać z tą 

koncepcją, która była udostępniona wszystkim mieszkańcom, na stronie internetowej i 

wygląda to dość ciekawie, na pewno nie ma obaw, że to nie poprawi warunków, bo na pewno 

poprawi, nie powinniśmy się spotkać z takim zarzutem Kuratora, że coś pogarszamy 

rodzicom albo dzieciom, wychodzimy naprzeciw tym potrzebom, które były zgłaszane i do 

mnie i w poprzednim roku także, że dzieci przenoszą się, zmieniają panią, nie w tym 

momencie w którym powinny, aczkolwiek ja miałem taki argument, że dzieci zapoznają się z 

tą szkołą i potem łatwiej do tej pierwszej klasy może iść. Pewnie ważniejszy ten argument 

rodzica, że dziecko powinno pozostać dłuższy okres czasu w przedszkolu, teraz ten warunek 

zapewnimy i spełnimy, wszystkie te zmiany idą w tym kierunku, żeby poprawić życie i 

dzieciom i rodzicom, natomiast, jeżeli chodzi o cały ten łącznik, to historia jest dość długa, 

około 20 lat, ja byłem świadkiem jak on powstał i co w nim było, przy tych zmianach 

oświatowych, trzeba było reagować i z dużych, pięknych dwóch sal, które tam były, była 

piękna sala muzyczna z zapleczem, gdzie naprawdę można było robić różne spotkania, na 

przykład wykorzystać w innych celach, nie tylko muzycznych, one były często 

wykorzystywane na spotkania, czy to społeczności szkolnej czy były wykorzystywane w 

innej sytuacji, nawet dla ludzi spoza szkoły, tak samo biblioteka była bardzo duża, 

przestrzenna, część potem była przeznaczona na komputery jak komputery zaczęły wchodzić, 

miejsce, gdzie młodzież mogła posiedzieć, czy gimnazjalna czy ze szkoły podstawowej, było 

rozkurczenie, nagle się okazało, że tych sal po prostu nie  ma, ta sala muzyczna przedzielona 

na dwa pomieszczenia, na dole część jest biblioteką a druga to jest taka mała sala 

przedszkolna plus pozostałe pomieszczenia, które są bardzo małe. Nie wiem jaka była 

koncepcja, jaki cel przyświecał, żeby tak ten łącznik zbudować, ale taki łącznik powstał, dwie 

sale super ale dużo pozostałej przestrzeni zupełnie niewykorzystanej, ta koncepcja to zmienia, 

bo powoduje, że powstaje biblioteka, która będzie niedużo mniejsza od tej, która była a nawet 

porównywalna, do tego cztery oddziały przedszkolne plus winda, to będzie wyglądać na 
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pewno dobrze, będą same korzyści z tego. Natomiast jawią mi się pytania, rozumiem, że to 

przejście ze szkoły będzie utrzymane, żeby dzieciaki na w-f mogły chodzić, bo na obecną 

chwilę wszystkie klasy 1-3 chodzą na w-f do budynku przedszkola, jest to niesamowite 

odciążenie sali gimnastycznej z tego względu, że dzieci małe spotykały się w szatni ze 

starszymi, utrudnienia w postaci tłoku, ścisku teraz tego nie ma, dzieci młodsze idą do sali w 

przedszkolu, tam mają dobre warunki. Drugie pytanie dotyczy czy nie będzie za mało sal, bo 

tam są dwie małe sale, które tracimy one w jakiś sposób były wykorzystywane, nie wiem czy 

zostało to przemyślane i za chwilę się okaże, że w szkole podstawowej brakuje sal, mam 

obawy    jak to będzie wyglądać?            

 

 

 

 

 

Dyrektor ZOSiP  Alicja Melion – przejście zostanie zachowane,  rozmawialiśmy z Panią 

dyrektor odnośnie wejścia w przestrzeń, która dotychczas była wykorzystywana częściowo 

przez szkołę, bo Pani dyrektor powiedziała, że jedna sala była wykorzystywana częściej ale ta 

druga sporadycznie, dlatego, że tam nie mieściła się cała klasa, w tej jednej Sali odbywały się 

zajęcia grupowe, natomiast Pani dyrektor deklarowała, że dla nich jak były sale to się 

wykorzystywało, ale ich brak, nie wpłynie w jakiś znaczący sposób na organizację pracy 

szkoły. Patrząc na perspektywę przyszłości najbliższego roku szykuje się, że oddziałów 

będzie o jeden mniej, dlatego, że mamy bardzo mało liczebne klasy trzecie, mamy cztery 

klasy, gdzie w niektórych jest po 13 dzieci  i te dzieci przechodzą na kolejny etap edukacyjny 

i pewnie będziemy iść w tym kierunku, żeby z tych maleńkich czterech klas zrobić trzy 

czwarte, co powoduje, że w automatyczny sposób zwalania nam się sala, nie jest to 

oczywiście cel sam w sobie, tak się zdarzyło, że w trakcie roku uczniowie odeszli do innych 

szkół i zostały nam maleńkie klasy, które przy następnym etapie musi nastąpić racjonalizacja. 

W perspektywie tego co mamy w przedszkolu nie wydaje mi się, żeby nam się tworzyły  się 

klasy czterooddziałowe raczej będziemy w modelu trzech oddziałów, ponadto trzeba 

zauważyć, że w roku 2022 i 2023 wyjdzie nam to półtorej rocznika, czyli my za chwilę 

będziemy mieli standard klasy trzyoddziałowe, bo w tej chwili, w tym systemie mamy takie 

trzy roczniki    gdzie mamy 4 oddziały w klasie, a my z tego systemu wyjdziemy, czyli z 

perspektywy   co widzę w organizacji to  te warunki nie ulegną pogorszeniu dla szkoły 

Podstawowej, kiedy te małe salki, zostaną przebudowane na inne cele.  

 

Przewodniczący Rady – dobrze, cieszy, że zostało to przeanalizowane, przemyślane, bo 

gdzieś tam inni nauczyciele mówili   czy tych sal nie będzie za mało, nie ulega wątpliwości, 

że w szkole podstawowej w Serocku jest potrzebna taka sala typu sali muzycznej, żeby tę salę 

gimnastyczną odciążyć, mamy plan budowy hali gimnastycznej, może jakiś pomieszczeń w 

kolejnych latach, to by było rozwiązanie bo wtedy na małej sali można robić różne 

uroczystości i inne rzeczy, spotkania a można ćwiczyć na lekcjach wychowania fizycznego na 

dużej. Kolejne moje pytanie dotyczy dwóch adresów, czy nie można pozostać przy jednym 

adresie, ten łącznik jest przy adresie Pułtuska 68 a przedszkole przy Wolskiego 15, czy nie 

może być tak, że jak przejdzie  pod przedszkole   to pozostanie jeden adres? 

 

Burmistrz Artur Borkowski- niestety tak musi pozostać. 

 

Radna  Bożena Kalinowska – chciałam zapytać w jakiej formie zostaną poinformowani 

rodzice o tych zmianach bo zostaje niewiele czasu? 

 



15 

 

Dyrektor ZOSiP Alicja Melion – w orzecznictwie jest zapis skutecznie, skutecznie to nie 

znaczy, że musi to być forma pisemna, mamy taki plan, że będzie to na zebraniach z 

rodzicami z listą obecności i z zapisaną treścią, która będzie przekazywana, natomiast 

rodzice, którzy będą nieobecni na zebraniu, będą listownie powiadamiani, z potwierdzeniem 

odbioru. Przeczytałam mnóstwo stanowisk w tej sprawie, dla skuteczności naszego działania 

musimy mieć  pokazane, że faktycznie ta czynność zapoznania była możliwa. Mamy bardzo 

mało czasu, dlatego prosiłam o wcześniejszy termin sesji, żebyśmy mieli czas na 

przeprowadzenie tej całej kampanii informacyjnej, która musi być jeszcze potwierdzona.   

 

Głosowano w sprawie: 
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. 

Mikołaja Kopernika w Serocku poprzez likwidację oddziałów przedszkolnych. 

 

 

Wyniki głosowania 
ZA: 4, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

 

Wyniki imienne: 

ZA (4) 

Sławomir Czerwiński, Bożena Kalinowska, Aneta Rogucka, Mariusz Rosiński 

NIEOBECNI (1) 

Agnieszka Oktaba 

 

6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Samorządowego 

Przedszkola im. Krasnala Hałabały w Serocku poprzez utworzenie innej lokalizacji i 

prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 

 

Dyrektor ZOSIP Alicja Melion -uchwała o zamiarze przekształcenia  Samorządowego 

Przedszkola im. Krasnala Hałabały w Serocku poprzez utworzenie innej  lokalizacji 

prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma charakter intencyjny. 

Jej podjęcie przez Radę Miejska w Serocku jest wymogiem formalnym, wynikającym z art. 

89 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2019, poz.1148 z późn. 

zm.). W przypadku szkoły  publicznej ( należy przez to rozumieć również przedszkole)  

tworzenie i likwidacja innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych 

i opiekuńczych stanowi przekształcenie szkoły i przepisy art. 89 stosuje się odpowiednio. 

Przedszkole publiczne może zostać przekształcone  przez organ prowadzący z końcem roku 

szkolnego  po  zawiadomieniu,  co najmniej na  sześć miesięcy przed terminem 

przekształcenia przedszkola, rodziców dzieci  oraz  właściwego kuratora. Warunkiem 

podjęcia uchwały normatywnej jest uzyskanie pozytywnej opinii Kuratora Oświaty.     

Samorządowe Przedszkole w Serocku zlokalizowane przy ul. Włodzimierz Wolskiego 15 

ulegnie  przekształceniu poprzez utworzenie drugiej lokalizacji  dla oddziałów 

przedszkolnych  w Serocku przy ul. Pułtuskiej 68. Nowa lokalizacja oddziałów  mieścić się 

będzie w części  budynku Szkoły Podstawowej w Serocku, która jest łącznikiem z budynkiem 

przedszkola. Budynek przedszkola oraz szkoły są połączone wewnętrznym korytarzem, co 

zapewnia  dyrektorowi  przedszkola odpowiednie warunki do sprawowania bezpośredniego 

nadzoru nad tymi oddziałami. Aktualnie w tej części budynku mieszczą się oddziały 

przedszkolne funkcjonujące w strukturze szkoły podstawowej, które mają zostać 

zlikwidowane z dniem 31 sierpnia 2020r. a na ich miejscu mają być zlokalizowane oddziały 

przedszkolne zorganizowane w strukturze przedszkola. Przekształcenie przedszkola pozwoli 

na ciągłość w  realizacji wychowania przedszkolnego  przez wychowanka w jednej placówce, 
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bez konieczności zmiany nauczyciela i otoczenia, w okresie realizowania rocznego 

przygotowania przedszkolnego. Nowa lokalizacja oddziałów przedszkolnych  będzie spełniała 

warunki do prawidłowej realizacji celów i zadań wychowania przedszkolnego. Łącznik  

pomiędzy budynkami szkoły i przedszkola  zostanie  przebudowany. W wyniku tego 

rozdzielona  zostanie przestrzeń przedszkolna od szkolnej, co zwiększy komfort i 

bezpieczeństwo przebywających dzieci w przedszkolu i w szkole, powstaną cztery sale z 

przeznaczeniem dla dzieci przedszkolnych, łazienki, szatnie, gabinety terapii zajęciowej oraz 

niezbędne magazyny, a także winda gastronomiczna, która umożliwi spożywanie posiłków 

przez przedszkolaków w salach bez konieczności schodzenia do stołówki szkolnej.    

Przekształcenie samorządowego przedszkola w Serocku korzystnie wpłynie na  organizację i  

warunki  realizacji wychowania przedszkolnego w  Serocku, a także zapewni bezpieczne i 

higieniczne warunki pobytu dzieci w przedszkolu. Obecnie w samorządowym  przedszkolu  w 

Serocku jest 193 dzieci w 8 oddziałach. W wyniku przekształcenia  liczba oddziałów 

przedszkolnych zostanie zwiększona o 3 oddziały. Stosownie do art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 

23 maja 1991r. o związkach zawodowych ( Dz.U. z 2019r. poz. 263, ze zm.) samorząd ma 

również obowiązek powiadomienia o przekształceniu przedszkola  związki  zawodowe.  

Głosowano w sprawie: 

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Samorządowego 

Przedszkola im. Krasnala Hałabały w Serocku poprzez utworzenie innej lokalizacji i 

prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych..  

 

Wyniki głosowania 

ZA: 4, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

 

Wyniki imienne: 

ZA (4) 

Sławomir Czerwiński, Bożena Kalinowska, Aneta Rogucka, Mariusz Rosiński 

NIEOBECNI (1) 

Agnieszka Oktaba 

 

7. Propozycje korzyści i ulg w sferze sportowo-kulturalnej w ramach programu Karta 

Serocczanina. 

 

Przewodniczący Rady Mariusz Rosiński- jest Karta Serocczanina, która cieszy się dużym 

zainteresowaniem, na razie mamy bezpłatną komunikację, pozwolę sobie przedstawić kilka 

propozycji dodatkowych ulg  z tytułu posiadania karty: ulga w opłacie za imprezy masowe 

organizowane przez Urząd Miasta i Gminy, jednostki organizacyjne, spółkę Serockie 

Inwestycje Samorządowe bieg Niepodległości, Wojciechowy, Triathlon, wyścigi kolarskie,  

koncerty, sztuki teatralne, kabarety i inne organizowane przez Centrum Kultury, półkolonie 

dla dzieci w okresie ferii zimowych i letnich. Ulgi w opłatach za wynajem kortu do tenisa, 

karnet na siłownię, zajęcia kulturalne i sportowe dla dzieci i dorosłych. Wynegocjowanie 

możliwości korzystania z basenu ze zniżką w hotelu Warszawianka w  Jachrance jako 

element kompensujący brak basenu gminnego i ułatwienia w dostępie do rekreacji i 

aktywności fizycznej dla mieszkańców. W połączeniu z darmową komunikacją LKA 

kursującą obecnie w większej ilości kursów mniejsze koszty korzystania z basenu chętnie 

odwiedzanego przez mieszkańców byłyby czynnikiem pozwalającym poprawić zdrowotność 

mieszkańców.  Ulga w wypożyczeniu lub w opłacie: roweru miejskiego, skutera, rejsu 
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katamaranem, statkiem po jeziorze. Jest to oczywiście pewna propozycja, nie oczekuję dzisiaj 

odpowiedzi, jest to raczej materiał do dyskusji, ten materiał prześlę do biura Rady. 

 

Burmistrz Artur Borkowski- ciekaw byłem jakie pomysły się pojawią, myślę, że nie ma 

przestrzeni na to, żeby Pani dyrektor jakieś deklaracje składała, bo to jest taki całościowy 

element polityki Gminy i pewnie wewnętrznie będziemy musieli wypracować jakieś 

stanowisko, mogę powiedzieć, że każdy z tych elementów, które Pan Przewodniczący 

podnosił jest brany pod uwagę,  i My w ciągu paru tygodni wypracujemy jakąś jednolitą 

koncepcję i też postrzegamy to w podobny sposób, co nie oznacza, że wszystkie te postulaty 

od razu spełnimy. W pewnym zakresie jesteśmy już zawansowani jeśli chodzi o przynajmniej 

niektóre propozycje.  

 

Przewodniczący Komisji Sławomir Czerwiński- jak wprowadzaliśmy Kartę Serocczanina to 

też o tym wspominałem, żeby to nie był tylko kawałek plastiku, który jest  tylko i wyłącznie 

informacją, że jestem serocczaninem i jestem, z tego dumny, bo to jest oczywiście prawda, 

ale też  chodzi o to, żeby ta karta niosła za sobą konkretne korzyści dla mieszkańców, 

pierwsze już się pojawiły. Uważam, że bardzo pozytywnie zostało to odebrane, bo do mnie 

docierają takie informacje od mieszkańców o komunikacji i każdy pyta, co to jest ta karta    

serocczanina? My nie oczekujemy dzisiaj, że dostaniemy jakieś deklaracje, że będziemy za 

darmo jeździć na basen do Jachranki  tylko chodzi o to, żeby te propozycje się pojawiały i to 

jest pozytywnie odbierane, są też przesłanki w drugą stronę, bo to Pan Burmistrz powiedział, 

że ludzie zaczynają się meldować w naszej Gminie, płacić podatki, w obie strony zaczyna to 

dobrze funkcjonować. 

 

Burmistrz Artur Borkowski-  temat jest dosyć oczywisty, ale jak to oczywiście w życiu jak się 

wchodzi w szczegóły to są różne uwarunkowania, zacznijmy od Warszawianki, Pani dyrektor 

Melion już dwa miesiące temu prosiła o zainterweniowanie, ponieważ nasi uczniowie  

korzystają z tego basenu, opłaty są relatywnie wysokie, ludzie są troszkę nieoswojeni z tego 

typu wysokością a jak to się robi cyklicznie i jeszcze jest tam taki system dosyć restrykcyjny, 

że za każdą minutę trzeba płacić, to jest pewien problem. Rozmawiamy z Warszawianką o 

poprowadzenie ścieżki rowerowej z Zegrza do Jadwisina w kierunku Wierzbicy i tam się 

udało wypracować taką formułę, w  której Oni za naszą zgodą, w ogóle My wystąpiliśmy do 

Nich o zgodę na poprowadzenie tej ścieżki po ich terenie wzdłuż Zalewu, i nie dość, że 

wyrazili zgodę to jeszcze chcą sami ją wybudować, jak Oni deklarują mi coś takiego to też 

jest element ograniczający mnie w skanowaniu jakiś obniżek na basen. Sam fakt, że 

gwarantujemy bezpłatny dojazd, dla wszystkich mieszkańców, już jest pewną ulgą, dla tych, 

którzy dotychczas musieli dojechać własnym samochodem, nie chciałbym reklamować 

jednego basenu, bo dzięki darmowej komunikacji można również dojechać do Legionowa na 

basen. Nawet jak wybudujemy halę sportową i basen w Serocku, to też bilety wstępu będą 

kosztować, musimy sobie z tego zdawać sprawę, bo będzie nas kosztować około 2 milionów 

utrzymanie tego obiektu, eksponujmy to, że darmowa, częstotliwa komunikacja na dzień 

dzisiejszy umożliwia, żeby na równych prawach tak jak mieszkańcy Legionowa mogli 

korzystać z tamtej infrastruktury. Co do pozostałych kwestii to jest dylemat dla dyrektora 

Centrum Kultury i Czytelnictwa, że jednak ci ludzie planując pewne przedsięwzięcia to też 

jest taka duża motywacja, że uda się spiąć budżet, bo My dzisiaj naprawdę wyrabiamy w 

ludziach poczucie smaku artystycznego, zaangażowania w sport ale też wyrabiać to poczucie, 

że to wartość taką, jaką jesteśmy za to zapłacić. Mogę Państwa zapewnić, że poszukamy 
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jakiejś rozsądnej, dosyć jednolitej formuły wyróżnienia tych, którzy te karty mają w 

kontekście innych potencjalnych uczestników, chociaż to też nie będzie łatwe, bo to też jest 

ryzykowny ruch jak się wyróżnia tych swoich kosztem innych, już nie wspomnę o tym, że w 

skrajnych przypadkach nawet podważane są na przykład przez Urząd  Ochrony Konkurencji 

tego typu działania, musimy do tego podchodzić spokojnie, w sposób wyważony. Ostatni 

argument, my dzisiaj troszkę prostujemy sytuację w Spółce jeśli chodzi o opłaty za zajęcia, 

ona nie była normalna i musimy to zrobić i musimy dać ludziom trochę oddechu i pewnie 

przejdziemy przez ten proces i w ramach pewnej rekompensaty spróbujemy zaproponować 

jakieś rozwiązanie promocyjne dla posiadaczy karty, ale też nie będę  oszukiwał, że my 

rozmawiamy o projekcie np. 50% może to będzie 10%, bo to nie chodzi o to, że my chcemy 

czy nie chcemy dać, chodzi o to, że jeśli coś jest oparte na w miarę na racjonalnych 

przesłankach ekonomicznych to ma szanse na rozwój, przecież te pieniądze, które idą z takich 

zajęć  to one nie idą do budżetu Gminy, bo nie wpływają bezpośrednio na poprawę 

kapitalizacji Spółki, tylko to są pieniądze, które pewnie trafią do kieszeni instruktorów, dzięki 

temu będziemy mogli  ich zatrudnić może lepszych, może zrobić więcej zajęć, szczerze 

powiem, na tą chwilę, gdzie troszkę zmieniliśmy tą swoją strukturę, gdzie to poszło w Spółkę, 

to ja bym wolał te pieniądze zainwestować właśnie w urozmaicenie siatki zajęć, w poprawę 

jakości szkolenia a później będziemy się rozglądali. Oczywiście mam świadomość, że muszę 

te dwa troszkę rozbieżne interesy gdzieś tam połączyć i myślimy o tym, nie chcę powiedzieć, 

że na następną komisję ale pewnie za parę tygodni  wyjdziemy z konkretem. W odniesieniu 

do rowerów to już mamy zapewnienie, że będziemy wstanie dać ten bonus tym, którzy mają 

kartę serocczanina, jestem w trakcie rozmów z włodarzami Powiatu Legionowskiego, być 

może uda się  wprowadzić jednolity system rowerów w całym Powiecie, jak człowiek weźmie 

rower w Serocku to będzie mógł go zostawić w Zegrzu Południowym, Wieliszewie i to jest 

idealny taki bonus. Rozumiem cele tego wystąpienia, dokładnie tak samo to postrzegamy ale 

musimy wziąć troszkę więcej aspektów pod uwagę niż tylko samo zwolnienie. 

 

Radna Bożena Kalinowska- ja chciałabym nawiązać do karty seniora, początki też były 

trudne, było mało przedsiębiorców ale powoli pojawiło się więcej partnerów, karta 

serocczanina działa niespełna miesiąc, za parę miesięcy jacyś przedsiębiorcy pewnie też będą 

chcieli dołączyć się do tej akcji i myślę, że będzie podobnie jak z kartą seniora. 

 

Przewodniczący Komisji Sławomir Czerwiński- oczywiście łatwiej nam dawać zniżki na 

usługach, które my świadczymy, niż tam gdzie podmioty zewnętrzne, bo wiemy, że czy 

Triathlon, czy Poland Bike Maraton my to firmujemy jako marka Serock ale organizatorem 

jest firma zewnętrzna. 

 

Burmistrz Artur Borkowski- ja mam taką obawę, że ludzie mogą poczuć się źle potraktowani 

jak wyczytają, żę segregujemy ich, bo to jest środowisko biegaczy, oni funkcjonują razem i 

raptem, no trochę boję się zaryzykować, że ktoś może poczuć się troszkę urażony. 

 

Przewodniczący Komisji Sławomir Czerwiński- nie wiem jak to jest w innych gminach? 

 

Przewodniczący Rady Mariusz Rosiński- to jest bardzo różnie, ale są takie zniżki dla 

mieszkańców i to nie zniechęca, ponieważ średnia stawka za taki bieg wynosi około 50 

złotych, zależy też  od tego kiedy się zapisujemy, jeśli wcześniej to stawki mogą być trochę 

niższe, u nas też tak było do tej pory, że dla mieszkańca opłata w pierwszym terminie była 10 
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złotych a pozostali płacili 50 złotych i nikt nie mówił, że to jest złe, jeśli wszędzie jest 

standard, jest określona jakaś kwota i wszędzie mieszkaniec Serocku musi tę kwotę zapłacić, 

jeśli raz w tym biegu u siebie zapłaci mniej to myślę, że to nie będzie złe.    

 

8. Rozpatrzenie wniosku o powołanie Rady Oświatowej. 
 

Przewodniczący Komisji Sławomir Czerwiński- wpłynęło do Pana Przewodniczącego pismo 

od jednego z mieszkańców o powołanie rady oświatowej w naszej gminie, który stanowi 

załącznik do protokołu. Ten wniosek wpłynął w dniu 7 grudnia, był rozpatrywany przez 

Komisję  Skarg, Wniosków i Petycji, która poprosiła nas jako komisję  merytoryczną o 

wypowiedzenie się w tej sprawie i przedstawienie stanowiska, termin udzielenia odpowiedzi 

mija 28 lutego, w związku z tym na dzisiejszym posiedzeniu komisji chciałbym, żebyśmy 

wypracowali wspólne  stanowisko. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego 

może powołać radę oświatową działającą przy tym organie. Do zadań rady oświatowej 

należy: badanie potrzeb oświatowych na obszarze działania jednostki samorządu 

terytorialnego oraz przygotowywanie projektów ich zaspokajania; opiniowanie budżetu 

jednostki samorządu terytorialnego w części dotyczącej wydatków na oświatę; opiniowanie 

projektów sieci publicznych szkół i placówek; opiniowanie projektów aktów prawa 

miejscowego wydawanych w sprawach oświaty; wyrażanie opinii i wniosków w innych 

sprawach dotyczących oświaty. Właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego jest 

obowiązany przedstawić radzie oświatowej projekty aktów, generalnie wszystkie decyzje, 

które my jako komisja, czyli jakieś propozycje uchwał, propozycje zapisów budżetowych  

dotyczących oświaty, musielibyśmy z taką rada konsultować i musielibyśmy uzyskiwać 

opinie tej rady. 

 

 Dyrektor ZOSiP Alicja Melion –  z perspektywy powiatu legionowskiego takiego 

doświadczenia nie mamy, ja sobie trochę ten temat zgłębiałam, czytając taką pracę badawczą, 

jaką wykonywał Ośrodek Badania Edukacji, to jest taka jednostka organizacyjna Ministerstwa 

Edukacji na  tej bazie poczyniłam pewne spostrzeżenia. Tak jak powiedział Pan 

przewodniczący przepisy prawa oświatowego pozwalają na tworzenie takich rad, co nie jest 

obligatoryjne bo rada rodziców w szkole jest obligatoryjna, musi powstać natomiast jest 

dopuszczone, że mogą na poszczególnych szczeblach działania samorządów gminnego czy 

powiatowego mogą takie rady oświatowe powstać i nakreślono dla nich kompetencje. Co 

ciekawe taka rada oświatowa jest powołana przez organ uchwałodawczy przez Radę, ona 

powstaje przy tym organie, czy to sobie Rada dodatkowo powołuje taki organ o 

kompetencjach mało decyzyjnych bardziej opiniodawczych. Ponadto Rada powołując taki 

organ decyduje o jego kształcie, bo  Rada Gminy określa kto będzie tworzył tę radę 

oświatową, trzeba sobie zadać pytanie   kto powinien tworzyć taką radę oświatową bo ustawa 

już na ten temat milczy, w jaki sposób będą członkowie rady wyłaniani, też na ten temat 

ustawa milczy, oraz określa Rada  regulamin jej działalności, możemy tak naprawdę 

powiedzieć, że to Rada Gminy decyduje o bycie rady oświatowej. W zależności od tego kogo 

powołamy do rady oświatowej to tak naprawdę będzie funkcjonowała, z tego co udało mi się 

zauważyć są to dość duże ciała, dlatego, że w takiej radzie powinni się znaleźć ci, którzy w tej 

sferze oświaty działają, żeby ona miała przełożenie na głos społeczny. Widziałam takie rady 

piętnastoosobowe, składające się z przedstawicieli Urzędu, Rady, Rady Rodziców, związków 

zawodowych, czyli jest to troszkę odzwierciedlenie takiego ciała społecznego, z którym My 

teraz też współpracujemy, ja nie zauważyłam ani w opisie, ani w praktyce, żeby gdzieś 

powstała rada składająca się z  innych przedstawicieli niż w tej chwili   mamy to wpisane, 
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albo też uważamy, że czasami chcemy zasięgnąć opinii tych organów. Trzeba sobie  

wyobrazić, że jeśli byłaby taka rada oświatowa to ten cały proces decyzyjny by się bardzo 

wydłużył, bo to już ustawa mówi, że każdy projekt aktów prawa miejscowego musiałby być 

przekierowywany do tej rady oświatowej, czyli ona by musiała tak działać na zasadzie jak 

Komisja Oświaty, że spotykamy a za chwilę ustalamy, że w ciągu 7 dni ten projekt jeszcze 

wędruje do rady oświatowej i co później, bo Państwo jako Komisja Oświaty nie musi brać 

pod uwagę opinii rady oświatowej, ona po prostu musi być. Zdajemy sobie sprawę, że to 

bardzo wydłuża cały proces decyzyjny, nie ukrywam, że będzie to trochę kosztowało, bo ktoś 

musi te projekty przedkładać, ktoś musi te zawiadomienia wysyłać, ktoś musi delegować 

pisma, to się samo nie stanie, to byłaby obsługa iluś osób, wyobrażamy sobie, ze około 10 lub 

więcej, żeby mogła ta rada wykonywać te swoje zadania. Przyglądając się całokształtowi 

uspołecznienia tego życia gminnego w sferze oświaty ja zauważyłam, że chyba szersze 

kompetencje ma jednak rada rodziców, która w każdym środowisku jest, bo trzeba sobie zdać 

sprawę, że ta rada oświatowa nie dotyka tylko problemów i spraw jednego środowiska ona 

jest ogólno- gminna, czyli z reguły jest tak, że ludzie się bardziej angażują kiedy rzecz ich 

bardziej dotyczy, ma wpływ na to chciałbym, żeby działało inaczej, tu musimy sobie 

wyobrazić, że ta rada działaby w obszarze takim ogólnych spraw i wydaje mi się, że ta Rada 

Rodziców, która jest przypisana do konkretnej szkoły, która z ustawy opiniuje, może także 

wnioskować do organu, jest tym ciałem, który w sposób adekwatny może czy organowi 

Gminy w postaci Rady czy Burmistrzowi swoje stanowiska przedstawiać, my też często 

występujemy do tych przedstawicieli rodziców   o stanowisko. Trzeba podkreślić, że Rada 

Rodziców też opiniuje plan finansowy danej szkoły, to ona wie co w danej szkole jest 

potrzebne i może się to tego szczegółowo odnieść, to trzeba patrzeć w perspektywie ogólnej, 

też przedstawiciele Rady Rodziców   zasiadają w komisjach wyłaniających kandydata na 

dyrektora, rada oświatowa takiego uprawnienia nie ma, i my tym samym ją powołując takiego 

uprawnienia jej nie przekażemy, bo to jest  ustawowy zapis, że tylko Rada Rodziców deleguje 

swojego przedstawiciela do pracy w komisji. Dzisiaj rozmawialiśmy o tych uchwałach 

przekszałceniowych, ja z przepisów innych muszę zrobić bardzo szeroką konsultację, nie 

tylko z jakimś ciałem   tylko wychodzę jeszcze niżej, z uspołecznieniem tego procesu 

istotnego z punktu widzenia  wartości edukacji, my niejako powołalibyśmy jeszcze jeden 

organ, który defacto ma kompetencje ale one w moim odczuciu się trochę nakładają, dublują 

z tymi kompetencjami, które i tak w tej chwili są kierowane do rodziców. Jakby nie 

umniejszając zaangażowania społecznego, woli włączania się w różnego rodzaju rozmowy w 

celu wypracowania jak najlepszych rozwiązań można też wychodzić z propozycjami, że 

przecież jeżeli jest taka potrzeba, taka wola, żeby przekazywać bezpośrednio swoje 

oczekiwania, swoje sugestie to chyba jesteśmy wyrazicielami   takiej woli, żeby zapraszane 

były te osoby na Komisję Oświaty. Pan burmistrz pewnie wysłuchuje na swoich spotkaniach, 

kiedy są takie sytuacje w szkołach, które wymagają pogłębionej wiedzy na temat odczuć 

rodziców albo ich poglądu na sprawę to też zapraszaliśmy przedstawicieli tego środowiska  na 

spotkania. Jeśli chodzi o kolejny człon, który mógłby być rozważany to są związki 

zawodowe, one też na pewno w tej sferze oświaty, to też słyszycie Państwo, że każdy ruch 

konsultujemy, czyli tak naprawdę byśmy zaczęli powielać pewne schematy, które już istnieją 

więc w takiej konkluzji uważam, że można osiągnąć te cele, o których wnioskodawca mówił, 

które są bardzo ważne i istotne w takiej formule trochę, w formule, która już dotychczas 

obowiązuje i bardziej wykorzystywać to co w tej chwili istnieje jeśli jest taka potrzeba a nie 

od razu powoływać taki organ, który spowoduje wydłużenie procesu uchwałodawczego, bo to 

jest tylko społeczny organ pomocniczy, to nie tak, że zawnioskuje o przeprowadzenie kontroli 
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bo to nie są takie kompetencje rady oświatowej natomiast trzeba się liczyć z rozmachem 

organizacyjnym i przekładającym się na   prace Rady. Nie ma ten organ takiej władzy, że 

ustali swój regulamin działania, wszystko jest podporządkowane Radzie Miejskiej, to jest 

organ przy Radzie, ja bym sugerowała, żeby bardziej wykorzystywać te formy, w których 

możemy działać, uspołeczniać  nasze procesy, oczywiście mając na uwadze wagę i rolę 

edukacji jaka jest i dla społeczeństwa i dla nas istotna i ważna. 

 

Przewodniczący Komisji Sławomir Czerwiński- bardzo przekonujący jest ten argument 

mówiący o wydłużeniu tego procesu podejmowania decyzji, ponieważ musimy poprosić tą 

radę o wyrażenie swojej opinii, rada oświatowa nie jakimś tworem, który posiada osobowość 

prawną czyli w żaden sposób nie możemy ich zmusić, oczywiście pewnie jest termin 

trzydziestodniowy i wtedy jak rada się nie wypowie to i tak dla nas ta decyzja nie jest 

wiążąca, więc równie dobrze możemy zaprosić na posiedzenie Komisji Oświaty zarówno 

przedstawicieli istniejących rad rodziców, czy przedstawicieli dyrekcji szkoły, czy na sesję 

może przyjść każdy obywatel   gminy, który ma jakiś problem dotyczący oświaty i go 

przedstawić, czy w formie pisemnej  do Pana Przewodniczącego, czy w formie pisemnej do 

Pana Burmistrza, tak czy inaczej trafi to pod obrady Komisji i Komisja będzie podejmowała 

decyzje. Mamy harmonogram nasz prac Komisji, co miesiąc mamy spotkania, te spotkania są 

na tyle regularne i na tyle często się one odbywają, że żaden problem nie jest odkładany na 

półkę i czeka pół roku na kolejne posiedzenie, więc moja opinia jest zbieżna z opinią, którą 

wyraziła  Pani dyrektor, że powinniśmy wykorzystywać te organy, które już na dzień 

dzisiejszy funkcjonują w środowisku oświaty i raczej prosić o opinię te, które są. 

 

Burmistrz Artur Borkowski – w pełni podzielam, to co powiedziała Pani dyrektor, może 

troszkę bym uwypuklił ten temat, że przy tej transparentności obrad komisji, ostatni rok był 

pod wezwaniem wielkiej dyskusji na temat stanu naszej oświaty, rozumiem, że może my 

powinniśmy wystąpić z jakimiś inicjatywami wychodzić wobec rad pedagogicznych, do 

środowiska ale nie było żadnego sygnału, że ktoś chce wziąć udział w tej dyskusji, nawet 

przez zasygnalizowanie swojej obecności na tych posiedzeniach i jakkolwiek rozumiem , że 

ludzie wpadają na pewne pomysły i rozwiązania nie od razu, z czasem, że takie uprawnienia 

są ale podzielam ten pogląd, spróbujmy wykorzystać tą platformę, jakieś rozmowy z 

mieszkańcami nawet tymi zaangażowanymi, tymi, którzy chcieliby w sposób sformalizowany   

działać a dopiero  po tym sobie odpowiemy czy już dojrzeliśmy i faktycznie potrzebujemy 

formułowania kolejnej struktury, kolejnego ciała, procedury prawa oświatowego są 

wyjątkowo wymagające jeśli chodzi o szybkość podejmowania decyzji w sprawach, które 

wydają się ewidentne, zresztą nawet dzisiaj rozmawiamy o rozwiązaniu, które być może już 

dawno byłoby zrobione gdyby nie to. Podobnie jest jeśli chodzi o przejmowanie zadań przez 

Spółkę, nie ukrywam, że z perspektywy  organu zarządzającego każde wydłużanie procesu 

decyzyjnego to nie jest kwestia jakiejś niedogodności dla burmistrza to jest kwestia realnego 

wdrażania w życie rozwiązań, które są słuszne bądź nie, i tu nie chodzi naprawdę o żadne 

względy innej natury, to jest konkret. Gdyby faktycznie brać za dobrą monetę, to że nie  ma 

tego przepływu informacji  to praktycznie 90% spraw oświatowych tych kluczowych 

przechodzi przez forum Rady, komisji, może warto wystosować zaproszenie nawet o 

charakterze stałym do rad rodziców poszczególnych szkół i ich informować, że terminy 

posiedzeń są jawne, że porządki są udostępniane i co do zasady chcemy widzieć tych 

przedstawicieli na naszych posiedzeniach, jeśli faktycznie oni  z tego zaproszenia skorzystają 

i będą aktywni w tej dyskusji i będą mieli poczucie, że potrzebujemy czegoś więcej, chociaż 
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naprawdę ta formuła tej rady oświatowej to jest bardzo enigmatyczna. Może w większych 

ośrodkach, gdzie tych szkół jest więcej, gdzie ta komisja oświaty może składa się z kilku  

osób, które są dociśnięte ogromem pracy i jeszcze potrzebują jakiegoś gremium doradczego, 

to jeszcze ten element takiej reprezentatywności społecznej jako czegoś co by de facto 

doradzało Radzie warto wprowadzić, ale my nie jesteśmy takim środowiskiem, mamy 

bezpośredni kontakt z tymi tematami. Myślę, że nie wyczerpaliśmy wszystkich środków, 

które są żeby wprowadzać dodatkowe rozwiązanie, które korzyści   wprowadzają dosyć 

problematyczne i enigmatyczne a ograniczenia są dosyć ewidentne 

 

Radna Bożena Kalinowska – chciałabym wyrazić swoją odmowę, na powołanie  tej rady, 

która nie będzie odpowiadała za nic stworzymy kolejny klub dyskusyjny, po za tym chciałam 

zaznaczyć, że  w tamtym roku były takie sytuacje, że jeśli mieszkańcy mieli jakieś problemy 

to dzwonili do mnie jako Przewodniczącej Komisji, i była taka sytuacja, że na telefon 

mieszkańca była organizowana komisja, więc też nie widzę, żeby ci Państwo mieli problem 

dotrzeć do Radnych, do komisji, na sesję, która jest otwarta dla wszystkich. 

 

Przewodniczący Rady Mariusz Rosiński – w zupełności popieram tą argumentację, która 

została przedstawiona nam, natomiast cieszy to, że mieszkańcy są zainteresowani edukacją, 

oświatą, bardzo dobrze, że zgłaszają takie wnioski, mają do tego prawo, my rozpatrzymy ten 

wniosek i  wydamy stanowisko dla Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Natomiast zgadzam 

się z Państwem, że zdecydowanie wydłuża cały proces uchwałodawczy, czy potem decyzyjny 

dla Pana burmistrza a tego chcemy uniknąć ponieważ zdarzają się sytuacje, że musimy bardzo 

szybko reagować i podejmować pewne decyzje i wydłużenie tego procesu mogłoby 

spowodować, że powstałyby straty dla tych wnioskodawców, czyli rodziców dzieci, którzy w 

tym uczestniczą na co dzień i pewne rzeczy by się niesamowicie wydłużały. Jest to bardzo 

ważny argument, jest też powielanie roli rady rodziców, które są przy każdej szkole, jakby 

dublowanie, mocniejszy mandat   do tego, żeby występować z pewnymi wnioskami mają rady 

rodziców niż miałaby rada oświatowa. Kolejny argument to jest, że na obecną chwilę wszyscy 

mieszkańcy, którzy są tym zainteresowani mają możliwość brania udziału w komisjach, 

chociażby w Komisji Kultury, Oświaty i Sportu czy w innych komisjach, czy w sesji Rady 

Miejskiej poprzez obecność fizyczną czy poprzez śledzenie transmisji  ewentualnie potem 

reagowanie na to w odpowiedni sposób . My jako Radni też przyjmujemy wnioski od 

wszystkich, jesteśmy do dyspozycji mieszkańców, reprezentujemy ich, jesteśmy 

wyrazicielami ich zdania, jak ktoś przyjdzie do każdego z nas   i wyrazi swoje zdanie to jak 

najbardziej może być przedstawione na Komisji Kultury, Oświaty i Sportu, ja w poprzedniej 

kadencji miałem takich tematów, gdzie osoby przychodziły i ten temat od razu znajdywał się 

na posiedzeniu komisji i był szeroko omawiany. Ja też pełnię dyżury jeśli tylko ktoś ma 

ochotę to może przyjść do mnie i zgłosić jako do przewodniczącego i na pewno będzie 

poważnie potraktowany i znajdzie swoje  odzwierciedlenie ten wniosek, także są 

najróżniejsze możliwości i jestem za tym, żeby nasze stanowisko było takie, że nie wyrażamy 

poparcia dla powołania rady oświatowej ale z dodaniem w tym stanowisku takiej informacji, 

że jest możliwość skierowania do rad rodziców może do związków, że są komisje, które są 

otwarte, można na nie przyjść i przedstawić swoje uwagi, jestem wyrazicielem tego zdania, 

które Państwo mieli wcześniej, jestem za takim stanowiskiem. 

 

Burmistrz Artur Borkowski - oczywiście jednoznaczne stanowiska są jak najbardziej 

pożądane natomiast nie wiem, czy tutaj nie zasugerować ludziom, że to jest zdecydowanie 
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przedwczesne podjęcie takiej decyzji  wobec dotychczasowej praktyki współpracy z 

reprezentantami środowiska rodziców.  

 

 Radni, członkowie jednogłośnie przyjęli stanowisko o nie powoływaniu rady oświatowej, 

który jest załącznikiem do protokołu  

 

 

9. Możliwości usprawnienia procesu edukacyjnego w placówkach oświatowych prowadzonych 

przez Miasto i Gminę Serock. 

 

Przewodniczący Rady Mariusz Rosiński- na kanwie do tego co działo się w oświacie w 2019 

chciałbym przedstawić kilka propozycji na poprawę jakości pracy w oświacie, mam prośbę o 

poczynienie wyliczeń, analizy może się to uda na następne posiedzenie komisji: dostosowanie 

liczebności klas do możliwości zapewnienia uczniom odpowiedniego poziomu nauczania, w 

tym rozważenie możliwości podziału klas na grupy podczas zajęć z fizyki, chemii, 

wychowania fizycznego i języków obcych i stworzenia odpowiednich warunków pracy i 

wsparcia dla nauczycieli, aby mogli oni rozwijać talenty i pasje w uczniach.  Pamiętam jak 

przyszedłem do pracy to przygotowałem taką propozycję jak to powinno wyglądać, 

rozpisałem to wszystko na podziały na grupy, jako młody nauczyciel przedstawiłem swoje 

spostrzeżenia i pewne propozycje.   Zapewnienie odpowiedniej liczby nauczycieli 

wspomagających ze względu na wzrost liczby orzeczeń i opinii z uwzględnieniem warunków 

ich pracy i ich wynagradzania. Dodatkowe zatrudnienie ponad normę specjalistów Pedagog, 

Psycholog, Logopeda w każdej szkole. Zatrudnienie pielęgniarki szkolnej w każdej szkole od 

rozpoczęcia lekcji do ostatniej lekcji w danym dniu przez cały tydzień, w Serocku ta sytuacja 

jeszcze nie wygląda tak źle  ale w pozostałych szkołach już jest dużo gorzej. Kolejny temat, 

to już realizujemy  ale w dobie rozwoju komputerów to jest propozycja w  każdej klasie 

projektor, laptop, ekran lub tablica multimedialna oraz komplet tabletów dla uczniów (szafka 

tabletów), sieć internetowa wi-fi. Kolejny punkt, to wiem, że nie bardzo mamy na to wpływ to 

uproszczenie procedur i zasad organizacji i finansowania zajęć pozalekcyjnych, w tym 

zmniejszenie ilości wymaganej dokumentacji (w przypadku projektów zewnętrznych ogrom 

dokumentacji). Projekty gminne to są w miarę  proste ale te projekty z programów 

zewnętrznych to jest tyle dokumentacji, że często odstrasza nauczycieli sam pracowałem nad 

takimi programami więc wiem jak to jest, te ilości materiałów do przepracowania, czy w 

formie komputerowej czy  papierowej ale trzeba to zrobić i też mówi się w całej oświacie, 

Ministerstwo o tym mówi, że trzeba uprościć te wszystkie procesy dokumentowania,  

zmniejszenie biurokracji w szkołach jakoś to powoli idzie to byłoby na pewno duże 

ułatwienie i spowodowałoby zwiększenie zajęć. Proszę o ewentualne zastanowienie się czy 

przeanalizowanie czy jakieś symulacje i przedstawienie Komisji, żeby Komisja mogła się 

zastanowić i przedyskutować i ewentualnie wnioskować potraktować jako punk wyjściowy i 

materiał wyjściowy, w mojej ocenie byłyby to dobre działania i na pewno dobrze odebrane 

przez całe środowisko, które się zajmuje oświatą, czyli uczniów i rodziców i nauczycieli.       

 

Przewodniczący Komisji Sławomir Czerwiński – większość tych tematów wraca na 

komisjach, te opinie i orzeczenia,  te potrzeby rosną mamy taką młodzież jakie czasy, w 

ramach obowiązującego prawa wypełniamy wszelkie obowiązki, wynika z tego co Pan 

Przewodniczący przedstawił to jest rozszerzenie tego zakresu, czyli żebyśmy się zastanowili 

w jaki sposób możemy ewentualnie usprawnić jeszcze ten proces i tak ten punkt rozumiem, 
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żebyśmy my jako Rada wyszli naprzeciw tym oczekiwaniom, które gdzieś drzemią. 

Poprosimy Panie Przewodniczący o przesłanie tych propozycji i oczywiście będziemy wracać 

do tematu, damy czas Pani dyrektor na przemyślenia, dokonania analiz  i wyliczeń.  

 

Burmistrz Artur Borkowski – jesteśmy w ciągłej dyskusji na temat stanu i kierunku rozwoju 

naszej oświaty, za Państwa zgodą już ten kierunek w zakresie inwestycyjnym już 

zdefiniowaliśmy i to nie jest mały wysiłek, jeśli w większej części udałoby się zrealizować te 

zamierzenia inwestycyjne to będzie dużym wydarzeniem na skalę tej Gminy. Muszę 

zauważyć, że ubolewamy nad tym, że w tle się dużo obciążeń oświaty i przerzucenia tego 

ciężaru na Gminę kolejnych obowiązków zadziało i sam takie wewnętrzne rozterki odczułem, 

bo pomyślałem sobie, że być może nie powinniśmy odkręcać kurka z tymi inwestycjami tylko 

powiedzieć ludziom, że mieliśmy duże plany ale musimy je zrewidować, bo dzisiaj coś się w 

miarę spinało w ramach subwencji dzisiaj totalnie przestało się spinać i nie wiemy gdzie jest 

koniec. W ślad za zadeklarowanymi podwyżkami, z którymi ja nie chcę polemizować nie 

idzie zrównoważenie tego w subwencjach tylko idzie przekaz, że samorządy muszą sobie 

uświadomić, że same za to odpowiadają. To jest dyskusja nas wszystkich i musimy w 

którymś momencie podjąć decyzję  co traktujemy jako ten priorytet i nie mówię o tym, że 

zrobimy tylko to na resztę nie ma przestrzeni, pewnie tez będziemy wstanie, nawet mamy 

zamiar żeby też w obszarze jakości zajęć, wykorzystywania nowoczesnych narzędzi, żeby tą 

dyskusję otworzyć i mamy tego świadomość, w pewnym sensie Pan Przewodniczący 

zmaksymalizował te oczekiwania, że to zostało tu zaprezentowane, nie mówił Pan 

Przewodniczący o kwestiach inwestycyjnych ale nie wyobrażam sobie, żeby w tle tej dyskusji 

poszedł sygnał, że z tamtego mamy zrezygnować, staje się dla mnie jasne i oczywiste, że tutaj 

mamy jakieś oczekiwania. Rozumiem, ze jest to przygotowanie do pewnej dyskusji ale w 

którymś momencie będziemy musieli sobie zadać pytanie dokąd idziemy i jedno jest pewne, 

że nie pójdziemy we wszystkich, na chwilę obecną jeśli nam zależy nam na tej infrastrukturze 

a tutaj nie słyszałem jakiegoś głosu sprzeciwu,  zaczęliśmy inwestować.  Jest koncepcja 

rozbudowy budynku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej, za moment 

Serock, konkretyzujemy te działania, dyskusje, konsultacje, żebyście za rok, czy dwa widzieli 

efekty tego co robimy, my jako ludzie,  którzy wzięli odpowiedzialność   za losy tej gminy 

musimy mieć pełną świadomość, że nawet nie możemy eskalować dyskusji w innych 

obszarach bo nas to dopadnie. Jak podnosimy standard ponad ta dotychczasową naszą miarę 

w jednym obszarze, to przynajmniej musimy próbować zachowywać ten standard a nie 

podwyższać go w innych obszarach. Chciałbym, żeby ta szkoła tak wyglądała, żeby wszyscy 

mieli tablety, komputery, że te zajęcia prowadzimy w interaktywny sposób, tylko to się nie 

zadzieje, jeśli kupimy sprzęt, to środowisko powinno  wykazywać inicjatywę. Traktuję to jako 

początek dyskusji. 

 

Dyrektor ZOSiP Alicja Melion – spada nam drastycznie liczba dzieci w oddziałach, teraz 

kiedy nie możemy tworzyć oddziałów większych niż 25 na poziomie I-III i są takie sytuacje, 

że dyrektor ma 27 uczniów do pierwszej klasy i ja tworze dwa oddziały, mamy mnóstwo 

oddziałów po 16, 17 uczniów, my ciągniemy coś takiego bo nie można połączyć dwóch 

oddziałów bo przekraczam limit, który jest ustalony odgórnie ministerialnie. Nam się szalenie 

obniżył ten wskaźnik liczby uczniów w oddziale a to wszystko kosztuje, jak analizowaliście 

Państwo wyniki egzaminów, okazało się, że te małe oddziały wcale nie miały rewelacyjnych 

wyników, wręcz odwrotnie duża klasa, gdzie wytworzył się różnoraki potencjał miała świetne 
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wyniki, my przygotujemy to wszystko, ale to nie jest tak, ze klasy są przeładowane, mamy 

wszystkie ustawowe podziały zachowane. 

 

Burmistrz Artur Borkowski- wszyscy tu z nas obecnych chodzili do klas liczących 30 i więcej 

osób, czy macie poczucie, że to się przełożyło na nasz rozwój intelektualny czy jakość tej 

edukacji, czy to jest jakoś widoczne, myślę, że ta walka o liczebność klas  to jest desperacka 

próba udowodnienia dlaczego ta oświata dzisiaj tak wygląda, i to nie jest jedyna albo 

cząstkowa odpowiedź na to dlaczego tak jest, byłby to dobry postulat ale byłoby to pewną 

nieodpowiedzialnością    ekonomiczną z naszej strony kiedy i tak to się zadzieje,  ja bym tego 

nie wyprzedzał, może mówiłbym o tym,  że to zjawisko, które dla gminy  jest ekonomicznie 

niekorzystne  jest elementem, który powinien wspomagać procesy oświaty. Moglibyśmy 

pójść w takie rozwiązania ale one są pozorne, one nie rozwiązują istoty sprawy, bo istotą 

sprawy jest  zaangażowany, zmotywowany, dobrze przygotowany  nauczyciel, ich jest coraz 

mniej, jeśli ja słyszę, że mamy troszkę lepsze warunki finansowe niż Wieliszew, to się cieszę, 

że może przekonamy wyższymi dodatkami motywacyjnymi jednego czy dwóch nauczycieli.  

 

Przewodniczący Rady Mariusz Rosiński- jeżeli będziemy tylko weryfikować tylko wynikami 

egzaminów to nie zawsze jest wiarygodne, bo sami wielokrotnie o tym mówiliśmy, na 

ostatniej komisji kiedy omawialiśmy raport oświatowy sami podkreśliliśmy, że jest różny 

materiał i ta klasa będzie mało liczna i będzie taki materiał ludzki, że ten nauczyciel niewiele 

może zrobić ale jeszcze gdyby przyjął postawę bierną to już nic nie mógłby zrobić, i to też nie 

może weryfikować jedna rzecz, ale  ta praca by przebiegała zupełnie inaczej niż w grupie 

gdzie byłoby 30 uczniów, gdzie tak naprawdę perspektyw na dobry wynik  zupełnie nie ma. 

To jest temat, który dzisiaj zaczynamy, przeanalizujmy na razie, Ja Państwo Radni będziemy 

przekonywać burmistrza, jeżeli uznamy, że to mam sens, na razie jest temat wywołany, 

będziemy rozmawiać, będziemy przekonywać, próbować ja nie mówię, że do wszystkich tych 

punktów, może najpierw do jednego, może potem do kolejnego i będziemy rozmawiać i 

przekonywać się. 

 

Dyrektor ZOSiP Alicja Melion- oczywiście przygotujemy informacje, dane    ale to będzie 

sposób na patrzenie na problem jakiś w szkole i próbowanie go rozwiązania z perspektywy 

tego co widzi szkoła, z perspektywy tego co zależy od organu prowadzącego jeśli chodzi o 

organizację finansowania, bo są pewne obszary problemowe, które musimy zauważać i 

dopiero się nad nimi się zastanawiać.   

 

10. Przedstawienie i zaopiniowanie planu pracy Komisji na rok 2020. 

Przewodniczący Komisji przedstawił plan pracy Komisji, który jest załącznikiem do 

protokołu. 

 

Radni członkowie Komisji wnieśli uwagi do planu pracy, które zostały pozytywnie 

zaopiniowanie przez Komisję 

 

11. Przyjęcie protokołów z posiedzeń Komisji Kultury, Oświaty i Sportu w dniach: 27 

czerwca 2019r.,30 września 2019r.,23 października 2019r., 22 listopada 2019r. 

 

Przewodniczący Komisji Sławomir Czerwiński- stwierdził, ze protokoły były przesłane 

Państwu Radnym, zostały wniesione poprawki, które zostały uwzględnione w protokołach i 
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protokoły zostają zwyczajowo przyjęte.  

 

12. Sprawy różne. 

Radna Bożena Kalinowska – proszę o wcześniejsze przekazywanie materiałów na 

posiedzenia komisji. 

 

Burmistrz Artur Borkowski- przyjmujemy tę uwagę.  

 

Przewodniczący Komisji Sławomir Czerwiński- czy w czasie ferii będą pracować świetlice 

terapeutyczne? 

 

Burmistrz Artur Borkowski- tak będą pracować w ramach harmonogramu swoich zajęć. 

 

Przewodniczący Komisji Sławomir Czerwiński- proszę o sprawdzenie ile może kosztować 

takie urządzenie, które będzie wskazywać z jaką prędkością  wjeżdżamy do miasta, to jest 

dobre urządzenie ostrzegające.   

 

Przewodniczący  Rady Mariusz Rosiński – chciałbym zapytać czy jest już zatrudniony nowy 

dyrektor serockiego SPZOZ? 

 

Burmistrz Artur Borkowski- od pierwszego stycznia pełni obowiązki  dyrektora Pani Beata 

Ugodzińska. 

 

Przewodniczący Rady Mariusz Rosiński- jest prośba, żeby zaprosić nową Panią dyrektor, 

żeby przedstawiła się Radnym, Sołtysom. 

 

Burmistrz Artur Borkowski- zaprosimy Panią dyrektor na najbliższe posiedzenie sesji.  

 

13. Zakończenie posiedzenia. 

 

Przewodniczący Komisji Sławomir Czerwiński stwierdził wyczerpanie porządku obrad i 

zamknął posiedzenie komisji.  

 

  

Przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty i Sportu  

Rady Miejskiej w Serocku 

      Sławomir Czerwiński 

  

 

Przygotowała: Elżbieta Jakubczak 

 
Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl  


