Rada Miejska w Serocku
Komisja Kultury, Oświaty i Sportu

Protokół nr 1/2021
1 Posiedzenie w dniu 28 stycznia 2021
Obrady rozpoczęto 28 stycznia 2021 o godz. 14:00, a zakończono o godz. 17:30 tego samego
dnia.
W posiedzeniu wzięło udział 5 członków.
Obecni:
1. Sławomir Czerwiński
2. Bożena Kalinowska
3. Agnieszka Oktaba
4. Aneta Rogucka
5. Mariusz Rosiński
Dodatkowo udział wzięli:
1.Marek Bąbolski – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Serock
2.Renata Mulik – Dyrektor Centrum Kultur i Czytelnictwa w Serocku
3.Beata Roszkowska – Kierownik Referatu Komunikacji Społecznej
4.Mariusz Śledziewski – Serockie Inwestycje Samorządowe
1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
Przewodniczący Komisji Sławomir Czerwiński otworzył posiedzenie Komisji Kultury
Oświaty i Sportu, powitał wszystkich zebranych oraz przedstawił porządek obrad. Do
porządku nie zgłoszono uwag.
Głosowano w sprawie:
Przyjęcie porządku obrad.
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
2. Podsumowanie organizacji ferii zimowych w Gminie Serock .
Dyrektor Renata Mulik powiedziała, że Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku w ramach
akcji „Zima w Mieście” zorganizowało półkolonie artystyczne dla dzieci w wieku 7-11 lat z
terenu Miasta i Gminy Serock. Program zajęć był realizowany od poniedziałku do piątku w
godz. 8.00 - 16.00 na terenie Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Serocku.
Współorganizatorem były Serockie Inwestycje Samorządowe Sp. z o.o. oraz Zespół Obsługi

Szkół i Przedszkoli w Serocku. Rodzice mogli przyprowadzać dzieci już od godziny 7:30 i
odbierać dzieci do godz. 16.30. Podczas pobytu dzieci miały zapewnione całodzienne opiekę i
wyżywienie tj. śniadanie, obiad, podwieczorek.
Półkolonie Zimowe „Młodego odkrywcy” odbyły się w terminie 11 – 15 stycznia 2021 r.
Warsztaty Teatralne, zabawy integracyjne przygotowane przez aktorów
Warsztaty artystyczne „Krajobraz zimowy”, „Kartka dla Babci i Dziadka” ,
„Budujemy Igloo”
Warsztaty taneczne
Warsztaty chemiczne „W(ś)ciekły azot", „Świetlny pokaz”
Zajęcia konstrukcyjne „Archimedes na kółkach”
Spotkanie z ciekawymi ludźmi – wędkarskie opowieści
Warsztaty ekologiczne – tworzenie ramek i mydełek
Warsztaty kulinarne
Warsztaty LEGO Inżynier
Zajęcia programowe, turnieje, konkursy
Teatrzyk Blaszany Bębenek „Nie tylko złoto co się świeci”
Codzienne animacje, gry sportowe na sali
Podsumowanie półkolonii, wręczenie dyplomów i nagród
Wszystkie zajęcia odbyły się zgodnie z wytycznymi MEN, MZ i GIS dla organizatorów
półkolonii w Szkołach Podstawowych.
Koszt półkolonii dla jednego uczestnika wyniósł 500 zł. Wpłaty rodziców pokryły koszty
pobytu dzieci na półkoloniach.
 wyżywienie (śniadanie, obiad, podwieczorek),
 opiekę wychowawców
 ubezpieczenie uczestników,
 warsztaty i materiałów artystycznych,
 dyplomów i nagród,
 zakup materiałów ochrony osobistej (maseczki) oraz wyposażenia apteczki
Ze względu na pandemię COVID-19 Centrum Kultury nie miało możliwości zorganizowania
innych form rozrywki feryjnej dla dzieci w otwartej formule.
Przewodniczący Komisji Sławomir Czerwiński zadał pytanie czy w półkoloniach brały udział
dzieci tylko z Gminy Serock i jeśli tak to czy można było połączyć to z kartą serocczanina i
czy były na nią jakieś rabaty. Kolejne pytanie dotyczyło ceny ferii czy wzrosła ona w
stosunku do poprzedniego roku oraz czy dla wszystkich dzieci które się zgłosiły do udziału w
feriach było miejsce czy przez ograniczenie liczbowe liczyła się tylko kolejność zgłoszeń.
Dyrektor Renata Mulik odpowiedziała że w feriach uczestniczyły dzieci z całego terenu
gminy i wszystkie zgłoszone dzieci mogły wziąć udział w zajęciach. Cena ferii była wyższa

niż poprzednio ze względu na droższe atrakcje. Ze względu na pandemię Covid nie można
było zrealizować bonu turystycznego ponieważ nie spełniał on wymogów.
Przewodniczący Rady Mariusz Rosiński pytanie czy gmina dopłacała do półkolonii.
Dyrektor Renata Mulik odpowiedziała że skompensowały się wpłaty z wydatkami.
3. Zapoznanie z kalendarzem imprez kulturalnych i sportowych na rok 2021.
Dyrektor Renata Mulik przedstawiła kalendarz imprez na rok 2021 który stanowi załącznik
do protokołu. (zał. 1)
Mariusz Śledziewski (SIS) dodał że będą organizowane biegi i jedną z nowości będzie
półmaraton który odbędzie się poza miastem Serock, w lasach Serockich oraz odbędzie się
triatlon. Również turniej ” Twin City Serock” będzie organizowany w roku 2021 dla
wszystkich kategorii wiekowych. Zostaną zorganizowane półkolonie dla sekcji piłki nożnej
które odbędą się w Jadwisinie. W planach jest tygodniowe zgrupowanie na obiektach
„Orange” w Sierpniu oraz we Wrześniu.
Przewodniczący Komisji Sławomir Czerwiński zadał następujące pytania:
- czy jeśli w kalendarzu są koncerty z gwiazdką to czy one będą się odbywać online.
- czy festiwal sołectw nie straci rangi przez to że miał być organizowany jednego dnia ze
Świętem Darów Ziemi, a został rozbity na dwa dni i ludzie z tego powodu będą mogli wybrać
tylko jedną z tych imprez.
- czy odbędzie się w lutym 80 Rocznica Egzekucji w Wąwozie oraz czy jest szansa dostania
się do tego wąwozu ponieważ jest to prywatna działka.
Dyrektor Renata Mulik odpowiedziała odnośnie gwiazdek że jeśli nie uda się zorganizować
tych koncertów na żywo to będą one wtedy online. Święto Darów Ziemi w poprzednim roku
było w sobotę i nie każdy się odnalazł z tym wiec postanowili zorganizować tak jak kiedyś w
niedzielę, a w przypadku festiwalu sołectw jest to spowodowane tym, iż sołtysi wolą aby
odbyło się w sobotę.
Kierownik Beata Roszkowska odpowiedziała, że 80 Rocznica Egzekucji w Wąwozie jest
planowana od kilku miesięcy, została zamówiona msza w tej intencji i po tej mszy jest
przewidziana uroczystość przy grobie zamordowanych na serockim cmentarzu na której
Burmistrz złoży symboliczną wiązankę w imieniu rodzin poległych. Na uroczystość został
zaproszony również ksiądz ponieważ w związku z tą rocznicą zostanie podjęta modernizacja
tego grobu. Podjęto decyzję, że cała uroczystość będzie transmitowana online aby mogły
uczestniczyć w niej rodziny poległych oraz wszystkie osoby zainteresowane. W związku z
rocznicą zostanie też wydana w 1000 egzemplarzach bezpłatna broszura autorstwa Sławomira
Jakubczaka. Podjęto próby rozmowy z właścicielem działki na której znajduje się miejsce
pamięci. Jedna z organizacji chciała przeprowadzić działania odkrywcze lecz właściciel
wydał zgodę pod warunkiem, że później zostanie zlikwidowane to miejsce pamięci. Zostało
również wysłane pismo o pomoc do odpowiedniej instytucji i otrzymano odpowiedź że nie
jest możliwa likwidacja miejsca pamięci ponieważ zarówno miejsce w wąwozie jaki i grób na
cmentarzu są w ewidencji Wojewody jako miejsce pamięci. Poproszono prawnika o
wystosowanie pisma z zapytaniem jak dbać o to miejsce pamięci ponieważ właściciel nie daje
dostępu do tego miejsca.

Radna Aneta Rogucka zapytała czy były jakieś konsultacje na temat dnia dziecka w Woli
Kiełpińskiej ze szkołą i księdzem oraz czy ta impreza się odbędzie.
Dyrektor Renata Mulik odpowiedziała, że nie wiadomo jeszcze czy odbędzie się to
wydarzenie ponieważ nie zostało jeszcze potwierdzone w związku z czym nie zostało
wpisane w kalendarz imprez.
Przewodniczący Rady Mariusz Rosiński zapytał czy Serock będzie współorganizatorem
Półmaratonu Zegrzyńskiego.
Zastępca Burmistrza Marek Bąbolski odpowiedział, że impreza jest wpisana na 25 kwietnia.
Przewodniczący Komisji Sławomir Czerwiński zapytał czy gmina ponosi kary umowne w
przypadku gdy ze względu na pandemię nie odbędzie się planowany koncert.
Dyrektor Renata Mulik odpowiedziała, że umowa jest zawarta na 1,5 roku. W przypadku gdy
upłynie ten termin to można podpisać z artystą nową umowę.
4. Zaopiniowanie koncepcji utworzenia klas sportowych przy Szkole Podstawowej im.
Mikołaj Kopernika w Serocku.
Zastępca Burmistrza Marek Bąbolski przedstawił koncepcję utworzenia klas sportowych przy
Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Serocku.
Założenia do utworzenia oddziału sportowego w szkole ogólnodostępnej, przygotowywano na
podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 27 marca 2017r. w sprawie oddziałów i szkół
sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego.
W oddziale sportowym planowane jest szkolenie sportowe w dwóch dyscyplinach: I grupa
piłka nożna, II grupa tenis stołowy.
Dyrektor Alicja Melion powiedziała, że oddział sportowy będzie stworzony w szkole w
Serocku ponieważ zapewnia wszystkie warunki do utworzenia 2 klas o profilu sportowym.
Szkolenie sportowe prowadzone będzie w czterech kolejnych klasach szkoły. W pierwszym
roku szkolenia dla co najmniej 20 uczniów w oddziale (bez utraty statusu oddziału sportowego).
Szacowana liczba uczniów w oddziale sportowym 24, z podziałem na dwie grupy ćwiczeniowo
– szkoleniowe. Minimalna liczba uczniów w grupie szkoleniowej – 10 uczniów. Obowiązkowy
tygodniowy wymiar godzin zajęć sportowych w oddziale sportowym - 10 godzin, w tym: 4
godz. obowiązkowego wychowania fizycznego. + 6 szkolenie sportowe, przy dwóch grupach
szkoleniowych 12 godz.
Dla oddziałów sportowych nie ustala się obwodu szkolnego.
Zasoby kadrowe i lokalowe:
- szkoła posiada (lub będzie się wspomagać pomocą szkoleniową Klubu Sportowego „Sokół”
Serock), wykwalifikowaną kadrą do prowadzenia szkolenia, zgodnie z obowiązującymi
przepisami, w tym m.in. posiadającymi tytuł instruktora lub trenera sportu w danej dyscyplinie,
- szkoła posiada obiekty do prowadzenia szkolenia sportowego (tenis stołowy) oraz zamierza
korzystać z obiektów innych podmiotów piłka nożna).
Wymagania formalno-programowe:
- uchwała rady pedagogicznej w sprawie utworzenia oddziału sportowego,
- program szkolenia sportowego; szkolenie sportowe prowadzone jest w oparciu o programy
szkolenia opracowane dla poszczególnych sportów przez polskie związki sportowe i
zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej. Planuje się, że oddział

sportowy realizowałby program szkoleniowy we współpracy z Klubem Sportowym „Sokół”
Serock, np. umowy zawartej z organem prowadzącym, która określi warunki i zasady
współpracy. Możliwe obszary współpracy to, m.in. pomoc szkoleniowa, uczestnictwo w
rozgrywkach sportowych organizowanych dla danego sportu, udostępnianie obiektów
sportowych lub urządzeń sportowych.
Szacunkowe koszty:
Wynagrodzenie nauczycieli prowadzących szkolenie sportowe : 12h/0,67 etatu
Koszt 0.67 etatu wynagrodzenia nauczyciela dyplomowanego z wykształceniem mgr z p.p
( 6.509,55 x 17% składki ZUS = 7.616,17zł x 0,67 et. = 5102 zł/m-c, 61.234,00 zł/rok.
Koszt wynajmowania hali w PZSP w Serocku
200 godzin w roku szkolnym piłka nożna ( 6h x 4,16 x 8 m-cy) x 80 zł/godz. = 16.000,00zł.
Razem szacowane koszty roczne: 77.234,00 zł
Możliwe środki w subwencji oświatowej od 01.01.2022r., przy 24 uczniach w oddziale
sportowym ok. 30.000,00zł; różnica ok. 50.000,00zł/rocznie – środki własne organu
prowadzącego.
Przewodniczący Komisji Sławomir Czerwiński zadał następujące pytania:
- czy jeśli roczniki w różnych latach będą dochodzić to czy koszty będą rosnąć?
- Czy jeśli powstanie hala gimnastyczna to czy wtedy dalej będzie wynajmowana
dotychczasowa?
- Czy istnieje jeszcze inna forma dotacji do klas sportowych?
- Czy w kolejnych latach będzie więcej klas sportowych?
Dyrektor Alicja Melion odpowiedziała, że koszty będą rosły wraz z wzrostem godzin
nauczania. Klasy sportowe będą tworzone wraz z zainteresowaniem uczniów. Środki w formie
dotacji z zewnątrz będzie można pozyskać jeśli podejmie się współpracę z klubem sportowym.
Przewodniczący Komisji Sławomir Czerwiński zapytał czy oddział sportowy zostanie
zrobiony z jednej istniejącej klasy 4 czy dojdzie trzecia klasa 4 o tym kierunku oraz czy ta
klasa będzie zrobiona dla mieszkańców Serocka czy będzie to klasa bez obwodu.
Dyrektor Alicja Melion odpowiedziała, że jest to koncepcja dla obecnych klas 4. Obecnie są
trzy klasy czwarte i w sytuacji gdy dojdzie klasa sportowa to klasy te się nie zmienią, tylko
jedna się przegrupuje na klasę sportową. Będzie o dla wszystkich chętnych nie tylko dla osób
z Serocka.
Przewodniczący Komisji Sławomir Czerwiński zapytał czy są kryteria naboru.
Dyrektor Alicja Melion odpowiedziała, że ustawodawca ustalił kryteria, a mianowicie
badanie lekarskie, zgoda rodzica oraz przejście testu sprawnościowego.
Głosowano w sprawie:
Zaopiniowanie koncepcji utworzenia klas sportowych przy Szkole Podstawowej im. Mikołaja
Kopernika w Serocku..
Wyniki głosowania
ZA: 5, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (5)
Sławomir Czerwiński, Bożena Kalinowska, Agnieszka Oktaba, Aneta Rogucka, Mariusz

Rosiński
5. Przedstawienie koncepcji zaplanowanej rozbudowy Szkoły Podstawowej im. Mikołaja
Kopernika w Serocku.
Zastępca Burmistrza Marek Bąbolski przedstawił koncepcje rozbudowy Szkoły Podstawowej
im. Mikołaja Kopernika w Serocku, które stanowią załącznik do protokołu (zał. 2), oraz
dodał, że rozważane są różne opcje aby obniżyć koszty budowy.
Przewodniczący Rady Mariusz Rosiński powiedział, że cała koncepcja pierwsza jest dobra
oraz zapytał jaka jest koncepcja na temat stołówki oraz czy internet będzie doprowadzony do
wszystkich klas.
Kierownik Referatu Przygotowania i Realizacji Inwestycji Monika Głębocka-Sulima
odpowiedziała, że jest prowadzony projekt stołówki i obejmie to hol. W przypadku sieci
internetowej będzie wymiana instalacji tej która jeszcze nie została wymieniona i będzie sieć
internetowa w istniejącym budynku niedobudowanej części.
Przewodniczący Komisji Sławomir Czerwiński zapytał ile czasu potrwa rozbudowa sali oraz
czy kwota obejmuje termomodernizacje budynku już powstałego.
Monika Głębocka-Sulima odpowiedziała, że ta kwota obejmuje tylko część która będzie
rozbudowywana. Okres budowy będzie trwać około 2 lat.
Radna Bożena Kalinowska zapytała czy ewentualna rozbudowa tej szkoły finansowana
będzie tylko ze środków gminy czy będzie jakieś inne dofinansowanie.
Zastępca Burmistrza Marek Bąbolski odpowiedział, że tego typu inwestycje planowane są z
dofinansowaniem z innych instytucji.
6. Informacja dotycząca przeprowadzonej inwentaryzacji zabytkowych, wymagających
rewitalizacji nagrobków, znajdujących się na terenie Gminy Serock.
Kierownik Referatu Komunikacji Społecznej Beata Roszkowska przedstawiła informację
dotyczącą przeprowadzonej inwentaryzacji zabytkowych nagrobków, która stanowi załącznik
do protokołu. (zał. 3)
7. Omówienie planu pracy Komisji na 2021 roku.
Przewodniczący Komisji Sławomir Czerwiński przedstawił plan pracy Komisji na rok 2021r.
(zał.4). Do przedstawionego planu nie zostały wniesione żadne uwagi.
8. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji w dniu 16.07.202
Protokół został przyjęty bez uwag.
9. Sprawy różne.

Nie zgłoszono.
10. Zamknięcie posiedzenia.
Przewodniczący Komisji Sławomir Czerwiński stwierdził wyczerpanie porządku obrad i
zamknął posiedzenie Komisji Kultury Oświaty i Sportu.

Przewodniczący
Komisji Kultury, Oświaty i Sportu
Sławomir Czerwiński

Przygotował(a): Patrycja Seroka
Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl

