Rada Miejska w Serocku
Komisja Kultury, Oświaty i Sportu

Protokół nr 3/2021
3 Posiedzenie w dniu 28 kwietnia 2021
Obrady rozpoczęto 28 kwietnia 2021 o godz. 14:00, a zakończono o godz. 15:52 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
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 Szkół i Przedszkoli w Serocku
4. Renata Mulik – Dyrektor Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku
5. Monika Głębocka- Sulima – Kierownik Referatu Planowania i Przygotowania Inwestycji
1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
Przewodniczący Komisji Sławomir Czerwiński otworzył posiedzenie, powitał wszystkich zebranych oraz stwierdził, że w
posiedzeniu bierze udział 4 członków. Przewodniczący Komisji przedstawił porządek obrad do którego nie zgłoszono uwag.

2. Przedstawienie informacji na temat rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w roku szkolnym
2021/2022.
Dyrektor Alicja Melion powiedziała, że gmina ma obowiązek zapewnić miejsca w przedszkolach dla wszystkich dzieci
zgłoszonych w procesie rekrutacji. Rekrutacja ujawni jakie jest zapotrzebowanie i po tym czasie można szukać
odpowiednich rozwiązań. Mając doświadczenia z ubiegłych lat szkolnych, że w Zegrzu jest rezerwa miejsc, a w Jadwisinie
jest deficyt przed rekrutacją zwiększono ilość miejsc do naboru w Szkole Podstawowej w Jadwisinie do 3 oddziałów,
natomiast nie otwierano naboru do oddziałów przedszkolnych w Zegrzu. Do rekrutacji na nowy rok szkolny uruchomiono 4
oddziały w Woli Kiełpińskiej, 11 oddziałów w przedszkolu w Serocku, 4 oddziały w przedszkolu w Zegrzu, 3 oddziały
przedszkolne w Jadwisinie. Dyrektor Alicja Melion przedstawiła wyniki rekrutacji do przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych.
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*liczba miejsc do naboru stanowi różnicę pomiędzy liczbą miejsc jaką dysponuje placówka a liczbą dzieci 6-cio letnich, które odejdą z przedszkola i rozpoczną naukę w klasie I
szkoły podstawowej oraz liczbą kontynuacji wychowania przedszkolnego złożonych przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym w określonym przedszkolu.

Sposobem na brak miejsc będzie utworzenie jeszcze jednego oddziału w jednym z
przedszkoli. Dzięki temu dodatkowemu oddziałowi rozwiąże się problemy rodziców, którzy
wnioskowali o miejsce przedszkolne, a tego miejsca nie uzyskali. Wybudowanie tego
oddziału w Woli Kiełpińskiej zaspokoi potrzeby środowiska.
Burmistrz Artur Borkowski dodał, że podejmowane są starania aby rodzice również
zapisywali dzieci do Zegrza ponieważ tamtejsze przedszkole jest w ofensywie inwestycyjnej,
tak aby poprawić warunki i wyrównać poziom na równi ze standardem w pozostałych
placówkach w gminie.
Przewodniczący Komisji Sławomir Czerwiński zapytał czy w przypadku braku miejsc w
przedszkolu publicznym gmina dofinansowuje wybrane placówki prywatne i czy jest to stała
kwota, czy zależna jest od kosztów poniesionych przez rodziców.
Dyrektor Alicja Melion odpowiedziała, że na terenie gminy są 2 przedszkola niepubliczne, i
gmina finansuje 75% kosztów bieżących, które wydatkowane są na dziecko, a pozostałą
kwotę dofinansowuje rodzic. Koszt dofinansowania do przedszkola niepublicznego to jest 643
zł.
Przewodniczący Komisji Sławomir Czerwiński zapytał czy te dzieci, dla których brakuje
miejsc w przedszkolach to są dzieci, które uzyskały najmniej punktów, czy spełniły kryteria
natomiast nie ma dla nich miejsc. Czy jest jakaś granica przy której się dzieci nie kwalifikują
do przedszkola czy po prostu są to wszystkie złożone wnioski, a uzyskały najmniejszą liczbę
punktów.
Dyrektor Alicja Melion odpowiedziała, że do przedszkola ustalone są kryteria i do kryterium
jest przypisana waga punktowa i później w zależności od liczby złożonych wniosków to
kwalifikuje do danego przedszkola bo w każdej placówce jest inna skala punktów. Do
Serocka np. minimalna liczba punktów która była to 7 natomiast w Woli Kiełpińskiej było 30
ponieważ było dużo wniosków. Liczba punktów kwalifikujących zależy od tego ile wniosków
złożono w stosunku do wolnych miejsc w danej placówce. Głównym kryterium jest
zamieszkiwanie na terenie gminy.
Przewodniczący Rady Mariusz Rosiński zapytał czy są jakieś plany lub przewidywania na
dodatkowy odział który powstanie dla dzieci oraz zapytał czy w ramach rozbudowy żłobków
będzie też więcej miejsc przedszkolnych. Przewodniczący Rady zapytał również jak jest
sprawdzane miejsce zamieszkania.
Dyrektor Alicja Melion odpowiedziała że rodzic składa oświadczenie że zamieszkuje na
terenie gminy. Prowadzone są rozmowy z placówkami odnośnie możliwości i dysponowania
bazą aby uruchomić kolejny oddział. Na uwadze jest sala w której były wcześniej prowadzane
zajęcia w Serocku na salce integracji sensorycznej ponieważ spełnia ona wszystkie
wymagania jeśli chodzi o umieszczenie dzieci przedszkolnych. Ofertę złożyła również Wola
Kiełpińska jednak przedstawiona sala nie ma tego zaplecza i jest salą bardzo małą.
Przewodniczący Rady Mariusz Rosiński zapytał czy gmina otrzymuje subwencję również na
6 latków, jaka jest kwota na jednego ucznia subwencji rocznie, oraz ile dotacji gmina
otrzymuje rocznie na jednego przedszkolaka.

Dyrektor Alicja Melion odpowiedziała że na dzieci 6 letnie które są dziećmi zerówkowymi
gmina otrzymuje częściową subwencję która jest różna na dziecko 6 letnie w oddziale
przedszkolnym przy szkole podstawowej ze względu na niższe koszty i trochę jest inna na
dziecko przedszkolne w typowym przedszkolu. Na pozostałe dzieci gmina dostaje dotację
przedszkolną, jest to kwota ok. 500 tyś. zł. Na dzieci 6 letnie ta dotacja wynosi 805 tyś zł.
3. Omówienie stanu zaplanowanych na 2021 rok inwestycji dotyczących rozbudowy
bazy oświatowej.
Zastępca Burmistrza Marek Bąbolski powiedział, że w zakresie inwestycji będzie w Zegrzu
rozbudowa żłobka, przebudowa przedszkola oraz zagospodarowanie całego terenu
przedszkola, m.in ma powstać plac zabaw. Powstaną dwa oddziały żłobka i jeden oddział
dodatkowy. Planowane jest oddanie obiektu na koniec 2022 roku. Uzgodnione jest również
poszerzenie działki o 8 metrów co pozwoli na budowę sali gimnastycznej. Szacuje się wartość
inwestycji na około 5 000 0000zł. W Jadwisinie została zakończona dokumentacja
projektowa na rozbudowę szkoły. W zakres przedsięwzięcia wchodzi budowa
pełnowymiarowej sali gimnastycznej, dobudowa sal lekcyjnych, 6 szatni, pełne zaplecze
sanitarne. Wartość inwestycji wynosi około 9 000 000 zł., wartość dofinansowania ponad
4 000 000zł. Zakończona jest również dokumentacja na budowę pełnowymiarowego boiska.
Inwestycje finansowane będą przez Spółkę. W Woli Kiełpińskiej podpisano umowę na ponad
4 300 000 zł. na rozbudowę obiektu oświatowego poprzez budowę przedszkola. Inwestycja
planowana jest na wrzesień 2022. Na terenie Woli Kiełpińskiej w najbliższej przyszłości
planowana jest również modernizacja stołówki oraz kuchni. W Serocku zakończono
dokumentację na budowę kuchni oraz przebudowę stołówki i świetlicy. Realizacja tego
zadania zaplanowana jest do końca października 2021 roku. W przypadku budowy Sali
gimnastycznej podjęto decyzję o rozbiórce istniejącej sali i budowę nowego obiektu zgodnie z
wymogami Ministerstwa. Powstaną 2 sale 12/24, ze strefami bezpieczeństwa, szatnie oraz
kilka sal lekcyjnych, świetlice wraz z pełnym zapleczem sanitarnym.
Przewodniczący Komisji Sławomir Czerwiński zapytał czy z Ministerstwa Sportu można
uzyskać dofinansowanie tylko na jedną halę sportową na terenie gminy czy na więcej.
Zastępca Burmistrza Marek Bąbolski odpowiedział, że należy rozróżnić budowę hali a
budowę sali ponieważ są to dwie różne rzeczy. Wniosek złożono na tak zwana przyszkolną
infrastrukturę sportową i potraktowano to jako pierwszą salę gimnastyczną pełnowymiarową.
Otrzymanie dofinansowania na budowę pierwszej sali gimnastycznej w Jadwisinie nie
wyklucza dofinansowania np. na salę gimnastyczną w Serocku ale wtedy maksymalna
wartość dofinansowania jest 30%. Budowa hali jest to inwestycja o szczególnym znaczeniu
dla sportu i to jest inny program.
Przewodniczący Rady Mariusz Rosiński zapytał w jakich latach zostanie zakończona budowa
sali gimnastycznej w Serocku.
Zastępca Burmistrza Marek Bąbolski odpowiedział, że planowane jest rozpoczęcie budowy
na koniec 2022r. natomiast zakończenie planowane jest w połowie 2024r.
4. Omówienie zaplanowanych na kwiecień br. imprez sportowych: Wojciechowe
świętowanie na sportowo.
Zastępca Burmistrza Marek Bąbolski powiedział, że zaplanowano w dniu 9 maja biegi
Wojciechowe, jednak zakładane jest, że te biegi się odbędą bez udziału publiczności w

rygorach sanitarnych. Drugą imprezą jest turniej tenisa stołowego, II Memoriał Stanisława
Ściechury na obiekcie Szkoły Podstawowej w Serocku. Planuje się organizację turnieju
wewnętrznego, w tym turnieju będą brały udział dzieci które należą do sekcji klubu i pod
szyldem spółki funkcjonują. W związku z powyższym można turniej przeprowadzić zgodnie
z rozporządzeniem gdyż dzieci które grają i są licencjonowanymi zawodnikami mogą
funkcjonować również w tych strefach zamkniętych. Dodatkowo planowany jest turniej
OPEN, przewidywany jest limit do 50 uczestników. Na 16 maja planowane jest ogłoszenie
turnieju szóstek piłkarskich oraz na boisku w Wierzbicy planowane jest zorganizowanie
turnieju piłki siatkowej. 22 maja odbędzie się Poland Bike Maraton impreza zewnętrzna. 30
maja odbędzie się Serock Triathlon 2021 na podobnych zasadach co w roku ubiegłym.
5. Omówienie zaplanowanych imprez kulturalnych w ramach Święta Patrona Serocka
(Wojciechowe Świętowanie).
Dyrektor Renata Mulik powiedziała, że Wojciechowe Świętowanie rozpoczęło się od
uroczystej Mszy, która odbyła się w niedzielę o godzinie 11:00 z oprawą chóru. Ze względu
na pandemię innych obchodów nie było. Kolejnym planowanym wydarzeniem które odbędzie
się 9 maja jest to Bieg z Książką. Odbędzie się również kiermasz książki i wszystkie środki
zostaną przeznaczone na cel leczenia i rehabilitacji Martynki.
6. Przedstawienie i zaopiniowanie kandydatur do stypendiów w dziedzinie Kultury i
Sportu.
Przewodniczący Rady Mariusz Rosiński zgłosił dwóch kandydatów do stypendium w
dziedzinie sportu. Pierwszym kandydatem jest Pan M. L. Jest on mieszkańcem gminy, który
bierze udział w zawodach kolarskich na wysokim szczeblu ogólnopolskim. Pan M.L osiąga
dużo sukcesów w tej dziedzinie. Drugim kandydatem jest Pan G.B, który uprawia piłkę
nożną. Jest czołowym zawodnikiem juniorów Polonii Warszawa, gra w najwyższej klasie
rozgrywkowej dla jego wieku.
Głosowano wniosek w sprawie:
Przedstawienie i zaopiniowanie kandydatur do stypendiów w dziedzinie Kultury i Sportu. –
M. L.
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
Głosowano wniosek w sprawie:
Przedstawienie i zaopiniowanie kandydatur do stypendiów w dziedzinie Kultury i Sportu. –
G.B.
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. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Protokół został przyjęty bez uwag.
8. Sprawy różne.
Nie zgłoszono.
9. Zamknięcie posiedzenia.
Przewodniczący Komisji Sławomir Czerwiński stwierdzi wyczerpanie porządku obrad i
zamknął posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Sportu.

Przewodniczący
Rada Miejska w Serocku

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

