Rada Miejska w Serocku
Komisja Kultury, Oświaty i Sportu

Protokół nr 2/2021
2 Posiedzenie w dniu 8 lutego 2021
Obrady rozpoczęto 8 lutego 2021 o godz. 15:00, a zakończono o godz. 18:11 tego samego
dnia.
W posiedzeniu wzięło udział 3 członków.
Obecni:
1. Sławomir Czerwiński
2. Bożena Kalinowska
3. Agnieszka Oktaba
4. Aneta Rogucka
5. Mariusz Rosiński
Dodatkowo w posiedzeniu udział wzięli:
1. Artur Borkowski – Burmistrz Miasta i Gminy Serock
2. Marek Bąbolski – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Serock
3. Alicja Melion – Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli
4. Monika Głębocka – Sulima – Kierownik Referatu Przygotowania i Planowania Inwestycji
5. Renata Mulik – Dyrektor Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku
1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
Posiedzenie Komisji otworzył Przewodniczący Sławomir Czerwiński, powitał wszystkich
zebranych oraz stwierdził, że w posiedzeniu bierze udział 3 członków. Przewodniczący
Komisji przedstawił porządek obrad. Przewodniczący Rady Mariusz Rosiński poprosił o
wprowadzenie punktu 3a. dotyczącego przygotowania boiska w Jadwisinie.
Głosowano w sprawie:
Dodatkowy punkt 3a.
Wyniki głosowania
ZA: 3, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (3)
Sławomir Czerwiński, Bożena Kalinowska, Mariusz Rosiński
NIEOBECNI (2)
Agnieszka Oktaba, Aneta Rogucka
Głosowano w sprawie:
Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
Wyniki głosowania

ZA: 3, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (3)
Sławomir Czerwiński, Bożena Kalinowska, Mariusz Rosiński
NIEOBECNI (2)
Agnieszka Oktaba, Aneta Rogucka
2. Dyskusja na temat zaplanowanej rozbudowy Szkoły Podstawowej im. Mikołaja
Kopernika w Serocku.
Przewodniczący Komisji Sławomir Czerwiński przypomniał, że na poprzednim spotkaniu
zostały przekazane materiały dotyczące rozbudowy z 4 wariantami. Pierwszy wariant
dotyczył budowy Sali Gimnastycznej, a łącznik miał przebiegać pod ziemią między starą
częścią, a nową. Drugi wariant dotyczył budowy Sali w miejscu istniejącego boiska. Trzeci
wariant dotyczył koncepcji rozbudowy Sali w miejscu dzisiejszego dziedzińca przed szkołą.
Wariant ten był najbardziej kosztowny. Jest również koncepcja aby wyburzyć obecną salę
gimnastyczną i w jej miejscu wybudować nową, pełnowymiarową. Przewodniczący Komisji
zapytał czy pojawiły się nowe koncepcje i pomysły.
Burmistrz Artur Borkowski odpowiedział, że bardziej rozważany jest 4 wariant rozbudowy.
Brany jest pod uwagę szereg aspektów, związany z planami rozbudowy innych placówek
gminnych oraz budowy centrum sportu i w jego ocenie obniżenie kosztów tego
przedsięwzięcia jest zasadne.
Przewodniczący Komisji Sławomir Czerwiński zapytał jak jest zaplanowane rozwiązanie
problemu braku Sali na czas budowy dla klas sportowych oraz dlaczego zrezygnowano z
budowy Sali Gimnastycznej w miejscu boiska przy ul. Pułtuskiej.
Zastępca Burmistrza Marek Bąbolski odpowiedział że, szkoła w Serocku ze względu na
położenie i uwarunkowania ma ograniczoną możliwość rozbudowy, dlatego najlepszym
rozwiązaniem by było aby przy okazji wybudowania Sali rozbudować budynek i sale lekcyjne
i aby była to już ostateczna tego typu rozbudowa. Skupić się też należy na wyremontowaniu i
unowocześnieniu szkoły. Rozpisany harmonogram działań, w związku z planowanymi
zadaniami w oświacie. 5 lutego został otwarty przetarg na rozbudowę przedszkola. Kolejnym
ruchem, istotnym w kontekście rozbudowy jest budowa pełnowymiarowej Sali w Jadwisinie,
której ukończenie jest planowane 2023r. W latach 2021 – 2022 rozpoczęto by projektowanie
rozbudowy w Serocku, przy czym prace ruszyłyby dopiero w roku 2023. Problem braku Sali
dotyczył by 5-6 miesięcy i nad tym czasem należy się zastanowić. W przypadku gdy obiekt w
Jadwisinie zostanie ukończony część uczniów mogłoby korzystać z tamtejszego obiektu a
część uczniów z hali przy szkole powiatowej. Analizowany był wariant budowy Sali na
terenie dzisiejszego boiska, natomiast pierwszym problemem, który w związku z tym się
pojawił jest linia średniego napięcia która jest na tym terenie i której przebudowa wiązałaby
się z dodatkowymi kosztami, oraz pojawił by się problem braku boiska szkolnego.
Dyrektor Alicja Melion powiedziała, że problemem tej szkoły jest nie tylko baza sportowa,
ale przede wszystkim ciasne korytarze a także brak możliwości wprowadzenia rozwiązania
kontrolowania wejścia do szkoły. Zwrócić należy również uwagę na funkcjonalność szatni
oraz stołówki szkolnej. Kolejną kwestią jest wielkość terenu rekreacyjnego wokół szkoły.
Zauważalny jest też odpływ dzieci do mniejszych placówek oświatowych. Rodzice często
decydują się na takie rozwiązanie ponieważ wiele dzieci adaptuje się lepiej w mniejszych

grupach. W większych skupiskach częściej występują problemy wychowawcze. Dyrektor
Alicja Melion powiedziała, że rozbudowa szkoły o dodatkowe sale może doprowadzić do
jeszcze większego zagęszczenia, ponieważ sprowokuje to napływ uczniów do szkoły. Warto
zastanowić się czy dalsza rozbudowa ma sens, czy nie lepiej budynek szkolny doprowadzić
do stanu jak najlepszej funkcjonalności.
Kierownik Monika Głębocka- Sulima wyjaśniła opcje projektu budowy hali oraz przedstawiła
wszystko zgodnie z projektami.(zał.1)
Przewodniczący Komisji Sławomir Czerwiński powiedział, że koncepcja rozbudowy w
miejscu istniejącej sali jest dobra, jednak nie przekonuje go rozwiązanie z dowożeniem dzieci
do szkoły w Jadwisinie.
Przewodniczący Rady Mariusz Rosiński powiedział, że koncepcja z budową Sali w miejscu
dzisiejszego dziedzińca rozwiązała by wiele problemów związanych z zajęciami w-fu w
szkole. Kolejnym problemem z którym boryka się szkoła, jest problem świetlicy w
pomieszczeniach, które nie do końca są do tego przystosowane. W tym projekcie były
zaplanowane dwie duże sale, które rozwiązały by ten problem. Zaprojektowane zostały także
dodatkowe sale lekcyjne, a także przestronne korytarze, szatnie. Niestety koszt tego
przedsięwzięcia, jest zbyt wysoki, natomiast warto przy niej pozostać zmieniając ją
nieznacznie aby obniżyć koszty. Koncepcja ta rozwiązałaby także problem parkowania
samochodów, ponieważ powstał by także parking przy tym obiekcie.
Przewodniczący Komisji Sławomir Czerwiński zapytał o źródła dofinansowania do
rozbudowy szkoły.
Zastępca Burmistrza Marek Bąbolski odpowiedział, że są dofinansowania z Wojewódzkiego
Funduszu Mazowieckiego oraz podejmowane są starania o inne dofinansowania. Zastępca
Burmistrza powiedział, że należy również rozważyć czy wariant rozbudowy w miejscu
dziedzińca jest opłacalny, ponieważ to jest koszt ok 25 mln. zł. Należy zadać pytanie czy
warto inwestować takie kwoty w rozbudowę starego obiektu, czy nie lepiej jest pewne środki
odkładać i wybudować nowy obiekt, nowoczesny, z pełnowymiarową halą sportową.
Dyrektor Alicja Melion powiedziała, że przy budowie nowej szkoły należy również rozważyć
jakie problemy występują w pozostałych placówkach, ponieważ daje to możliwość
zapobieganiu i wykluczeniu wielu trudności i problemów z którymi obecnie zmagają się
placówki. Pani Dyrektor powiedziała, że Serock mocno się rozwija, powstają nowe osiedla
gęsto zamieszkiwane w związku z czym zwiększy się ilość uczniów w szkole i sama
rozbudowa nie wyeliminuje problemu ciasnoty.
Przewodniczący Rady Mariusz Rosiński powiedział, że koncepcja wybudowania Sali w
miejscu obecnej rozwiązuje problem na stan obecny uczniów. Problem z prowadzeniem zajęć
w-f w czasie trwania budowy uda się rozwiązać. Dobrym rozwiązaniem byłaby także budowa
Centrum Sportu.
Przewodniczący Komisji Sławomir Czerwiński zapytał jak wygląda kwestia zapisów do nowo
utworzonych klas sportowych.
Dyrektor Alicja Melion odpowiedziała, że rekrutacja do klas jeszcze się nie zaczęła. Trwa
nadal kampania informacyjna. Wnioski będzie można składać w marcu.

3. Budowa Centrum Sportu i Rekreacji w Serocku – krótka informacja dotycząca
najbliższych planów w zakresie realizacji tego przedsięwzięcia.
Burmistrz Artur Borkowski powiedział, że cały czas prowadzone są rozmowy związane z tym
tematem. Zadanie to wymaga szczegółowej analizy i przemyślenia. Prowadzone były
rozmowy ze związkami sportowymi m.in. korfball, tenis stołowy, rugby. Wiązanie
funkcjonowania tego obiektu ze związkami dawałoby pewną szansę na to, że będą się działy
rzeczy adekwatne do kierunku rozwoju gminy i sportu w gminie. W planach jest także
uruchomienie rozmów z Polskim Związkiem Siatkówki, natomiast w chwili obecnej nie ma
aktywnego partnera do rozmów w tym temacie. Burmistrz powiedział, że odnośnie Centrum
Sportu pojawiło się wiele pomysłów, m.in. wybudowanie basenu, jednak potrzebuje jeszcze
trochę czasu na podjęcie ostatecznej decyzji, ponieważ będą jeszcze prowadzone konsultacje
ze Związkiem Piłki Siatkowej.
Przewodniczący Komisji Sławomir Czerwiński powiedział, że jest to temat, który funkcjonuje
w świadomości mieszańców i warto by było przedstawić im już pewne propozycje.
Przewodniczący Komisji poprosił, aby na następnym posiedzeniu Komisji Burmistrz podzielił
się bieżącymi informacjami na temat Centrum Sportu.
Przewodniczący Rady Mariusz Rosiński powiedział, że jest to temat który był już
niejednokrotnie omawiany. Nawet jeżeli powstaną sale gimnastyczne przy szkołach to na
terenie gminy nadal nie będzie pełnowymiarowej hali. W tym wypadku zamyka się rozwój
innych sportów, ponieważ nie będzie gdzie rozgrywać meczów czy zawodów na poziomie
wyższym.
Burmistrz Artur Borkowski odpowiedział, że należy zadać sobie pytanie czy faktycznie są
zebrane grupy na zajęcia, które w rzeczywistości wykorzystały by tą halę. Burmistrz
powiedział, że w gminie na chwilę obecną nie ma takiej sekcji i podejmowane działania są
próbą stworzenia warunków aby takie sekcje powstały.
Zastępca Burmistrza Marek Bąbolski powiedział, że zakończył się pełen rok działania Spółki.
W Spółce funkcjonowała sekcja Korfballu, która przestała istnieć z powodu braku chętnych.
Funkcjonowały także dwie sekcje siatkówki, które również przestały istnieć. Prowadzone są
regularne nabory aby te sekcje mogły funkcjonować, jednak ciężko jest uruchomić inne
sekcje. Sekcja tenisa stołowego funkcjonuje, ponieważ zajęcia są dostosowane do zajęć
szkolnych. Pod Spółkę została także wciągnięta sekcja boksu, jednak wciąż jest zbyt mało
chętnych. Budowa boiska w Jadwisinie rozwiązała wszystkie problemy sekcji piłki nożnej.
Cennik zajęć nie pokrywa kosztów związanych z prowadzeniem danej sekcji, jednak to nie
kwestia ekonomiczna jest problemem, a brak chętnych na korzystanie z zajęć oraz
infrastruktury sportowej.
Przewodniczący Rady Mariusz Rosiński powiedział, że brakuje boiska na którym można by
było rozegrać zawody szkolne. Trzeba stworzyć odpowiednie warunki aby zainteresowanie
sportem było większe, oraz aby zmniejszyć odpływ dzieci do szkół, które mają lepszą
infrastrukturę do uprawiania sportu. Wybudowanie Sali gimnastycznej przy szkole, która
miałaby pełny wymiar rozwiązałoby ten problem, ponieważ dałoby to możliwość
przeprowadzenia zawodów. Utrzymują się sekcję piłki nożnej i tenisa, jednak wciąż brakuje
alternatywy dla dziewcząt. Wybudowanie pełnowymiarowej sali da dzieciom możliwość
rozwoju.

Zastępca Burmistrza Marek Bąbolski powiedział, że sala w Jadwisinie będzie miała pełen
wymiar boiska do koszykówki. Zdaniem Zastępcy Burmistrza najlepszym rozwiązaniem
byłaby obserwacja jak wpłynie powstanie takiej sali na zainteresowanie oraz ilość chętnych
na zajęcia. Ze względu na harmonogram prac nie jest to możliwe. Korzystne jest aby
pełnowymiarowe sale powstały przy szkołach ponieważ daje to większą możliwość
wykorzystania takiej sali.
Przewodniczący Komisji Sławomir Czerwiński powiedział, że jego zdaniem budowa sal przy
szkole pozwoli na wychowanie młodzieży i zbudowanie sekcji sportowych, które w
przyszłości będą korzystały z pełnowymiarowej Hali przy Centrum Sportu. Trzeba
obserwować sytuację, ponieważ być może nie będzie potrzeby budowania pełnowymiarowej
Hali a np. basen czy inny obiekt tego typu. Warto wykorzystać też Halę pod kątem
odbywania w się w niej koncertów czy innych wydarzeń kulturalnych.
Przewodniczący Rady Mariusz Rosiński powiedział, że dobrym rozwiązaniem byłoby
zbudowanie jednej pełnowymiarowej Sali gimnastycznej przy szkole. Pozwoliłoby to na
organizowanie zawodów sportowych w gminie oraz dało możliwość rozwijania sekcji
sportowych.

3a. Informacja o stanie przygotowania boiska w Jadwisinie.
Burmistrz Artur Borkowski powiedział, że Nadzór Wojewody zgłosił uwagi do uchwały dot.
planu zagospodarowania, co uniemożliwia uzyskanie pozwolenia na budowę. Bez pozwolenia
na budowę nie można rozpocząć procedury przetargowej.
Zastępca Burmistrza Marek Bąbolski dodał, że dokumentacja projektowa jest już prawie
ukończona i jedynie miejscowy plan zagospodarowania wstrzymuje możliwość uzyskania
pozwolenia na budowę. Podejmowane będą próby pozyskania dofinansowania z programu
Ministerstwa Rozwoju „Sportowa Polska”.
Przewodniczący Rady Mariusz Rosiński zapytał czy jest szansa, że Wojewoda zaakceptuje
propozycje do zmiany uchwały.
Burmistrz Artur Borkowski odpowiedział że są prowadzone działania aby się spotkać ze
służbami Wojewody i uzyskać tą zgodę.
Zastępca Burmistrza Marek Bąbolski dodał, że w całym Województwie jest problem z
uzyskaniem akceptacji od Wojewody.
Przewodniczący Rady Mariusz Rosiński zaproponował żeby postawić balon nad bocznym
boiskiem żeby mogły odbywać się tam zajęcia nawet zimą podczas budowy sali.
4. Zniżki w opłatach za zajęcia kulturalne i sportowe oraz półkolonie związane z
posiadaniem Karty serocczanina.
Zastępca Burmistrza Marek Bąbolski powiedział, że w chwili obecnej nie jest rozważane
wprowadzenie zniżek z tytułu karty Serocczanina za sekcje czy też udział w imprezach, które
są robione systematycznie w trybie ciągłym. Natomiast mieszkaniec naszej gminy, który

posiada Kartę Serocczanina będzie mógł skorzystać z odpowiedniej zniżki na wynajem i
korzystanie z obiektów oraz każda większa impreza np. triathlon.
Dyrektor Renata Mulik dodała, że w okresie wakacyjnym jest planowany rabat za posiadanie
Karty Serocczanina.
Przewodniczący Komisji Sławomir Czerwiński powiedział, że nawet niewielka zniżka była
by zachęcająca dla mieszkańców aby korzystać z zajęć.
Zastępca Burmistrza Marek Bąbolski dodał, że letnie półkolonie cieszyły się dużym
zainteresowaniem w związku z czym planowane jest powtórzenie ich z uwzględnieniem
Karty Serocczanina.
Przewodniczący Rady Mariusz Rosiński zapytał czy zimowe i letnie półkolonie będą mieć
zniżkę z kartą. Przewodniczący dodał również że dobrym rozwiązaniem są zniżki w np.
biegach ponieważ wychodzi niewielka kwota za udział i to zachęca do uczestnictwa w tego
typu zawodach.
Dyrektor Renata Mulik odpowiedziała, że w tym roku mógłby być już zaproponowany rabat
w ramach Karty Serocczanina.
Zastępca Burmistrza Marek Bąbolski powiedział, że w Spółce podejmowane są próby
ujednolicenia opłat. Składki ustalane są na takim poziomie, aby pokryć koszty wynagrodzenia
dla trenera. Zastępca Burmistrza powiedział, że to nie jest jeszcze właściwy moment aby
wprowadzić rabat dla zajęć ciągłych ponieważ ich funkcjonowanie jest jeszcze zbyt słabe. W
sytuacji gdy działalność sekcji się rozwinie, będzie brane pod uwagę wprowadzenie rabatu w
związku z Kartą Serocczanina.
Przewodniczący Komisji Sławomir Czerwiński podsumował dyskusję aby w przyszłości przy
konstruowaniu cenników brać pod uwagę Kartę Serocczanina. Karta została wprowadzona
aby służyła mieszkańcom i by w związku z nią wiązały się różne bonusy.
5. Sprawy różne.
Przewodniczący Rady Mariusz Rosiński zapytał czy są już informacje o przydziale środków
dla terenu po PGR.
Zastępca Burmistrza Marek Bąbolski odpowiedział, że nie ma dokumentów które
potwierdzają obecność takiego gospodarstwa na terenie gminy. PGR który był w Jadwisinie
nie jest PGR-em w związku z powyższym gmina nie otrzyma z tego tytułu pieniędzy z
powodów formalnych.
6. Zakończenie posiedzenia.
Przewodniczący Komisji Sławomir Czerwiński stwierdził wyczerpanie porządku obrad oraz
zakończył posiedzenie Komisji.
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Sławomir Czerwiński

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

