
Protokt51 nr 1512015 
z posiedzenia Komisji Kultury, Oiwiaty i Sportu w dniu 2 grudnia 2015r. 

Posiedzenie Komisji odbylo sig w Urzgdzie Miasta i Gminy Serock, ul. Rynek 21. 
Poczqtek posiedzenia o godz. 12.00. 

Posiedzenie Komisji otworzyl Przewodniczqcy Komisji Kultury, O4wiaty i Sportu Mariusz 
Rosiliski i poinformowal, i e  w posiedzeniu Komisji uczestniczy 4 radnych (nieobecni radni: 
Artur Borkowski i Jaroslaw Pielach; lista obecnoici- zalqcznik nr 1). W posiedzeniu Komisji 
uczestniczyli zaproszeni goScie (lista obecnoici- zalqcznik nr 2). 

Przewodniczqcy Komisji Mariusz Rosiriski 
Przedstawil nastqpujqcy porqdek posiedzenia: 

1. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 201 6-2025. 

2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwaly budzetowej Miasta i Gminy Serock na 
20 16r. 

3. Sprawy r6ine. 

Do przedstawionego porqdku posiedzenia nie wprowadzono iadnych uwag, porqdek zostal 
przyjqty bez uwag. 

1. 
Rozpatnenie i zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2016-2025 

Rozpatnenie i zaopiniowanie projektu uchwaly budietowej Miasta i Gminy Serock na 
2016 r. 

Dzial921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

Dyrektor CKiCz Tomasz Gqsikowski 
,,Przychody Centrurn Kultury i Czytelnictwa na 2016r. zaplanowano w lqcznej wysokoSci 
1.403.130,OOzl. Jest to zgodne z ustalonq kwestiq dofinansowania. Dochodzi do tego jeszcze 
kwestia dotacji celowej w wysokoici 120.0002l na realizacjq zadania inwestycyjnego- 
klimatyzacja w sali widowiskowej. 
Przychody wlasne zaplanowano w kwocie 88.530,OOzl. Koszty na 2016r. zostaly zaplanowane 
na poziomie przychoddw i osiqgnely lqcznq kwotq 1.403.1 30,OOzl. 
Koszty wynagrodzeh z pochodnymi zaplanowano w nastqpujqcych kwotach: 
- wynagrodzenia osobowe: 548.500~1, 
- skladki na ubezpieczenia spoleczne: 108.300zl. 
Koszty utrzymania bazy materialnej zaplanowane zostaly w wysokoici 85.20021. 
Kontynuowanie i rozwijanie dzialalnoici podstawowej generowat bqdq koszty, kt6re 
zaplanowane zostaly w wysokoici 4 16.41 3,OOzl. 
W rarnach planu uslug zaplanowano koszty w wysokosci 43.190~1." 

Przewodniczqcy Kornisji Mariusz Rosiriski 
,,W jakiej wysokoSci sq przeznaczone Srodki na wynagrodzenia bezosobowe, tzn. 
wynagrodzenia dla instruktorow prowadzqcych zajqcia?' 



Glbwna ksiggowa CKiCz Ewa Grzybowska 
,, Wynagrodzenia bezosobowe wynosq 1 1 8.000~1." 

Radny Sla womir Osiwala 
,,W rozdziale 92109 w $4210- zakup materialbw i wyposakenia zaplanowana jest kwota 
2.000,00zl, natomiast w $4270- zakup uslug remontowych kwota 14.351,SSzl. Co w ramach 
tych kwot jest planowane do wydatkowania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa 
narodowego? 
Jakie sq planowane wydatki w rozdziale 95 195- pozostala dzialalnoSC?" 

Zastgpca Skarbnika Anna Walczak 
,,W zalqcmiku nr 15 sq okreSlone wydatki na zadania w rarnach fundusm soleckiego. Kaida 
instytucja ma przypisane r6ine zadania. Wszystkie zadania, ktore znajdujq siq w Aqczniku 
nr 15, trzeba przenieSC do zalqcznika nr 2, kt6ry przedstawia wszystkie wydatki." 

Radny Slawomir Osiwala 
,,JeSli chodzi o Srodki finansowe przeznaczane na funkcjonowanie Centrurn Kultury 
i Czytelnictwa, nie mam wiekszych uwag. Wynika to z pewnych przewidywah i plan6w 
dzialania. Natomiast chcialbym wyraziC swoje zaniepokojenie, ze opr6cz funkcjonowania 
instytucji kultury i tego co jest zaplanowane w ramach funduszu soleckiego, nie widzq, aby 
gmina przeznaczyla jakiekolwiek Srodki finansowe na kulturq. 
Nie mamy w budkcie wykazanych zadnych Srodkow, ktore bqdq zwipme z organizacjq 
obchod6w 600-lecia miasta." 

Zastgpca Burrnistrza Jbzef Zajqc 
,,$rodki zwipane z organizacjq obchod6w 600-lecia nadania praw miejskich sq ujqte 
w budkecie w dzialach poszczeg6lnych referat6w czy jednostek organizacyjnych." 

Przewodniczqcy Komisji Mariusz Rosiriski 
,,Czy jest planowane podwyzszenie oplat za zajqcia?" 

Dyrektor CKiCz Tomasz Ggsikowski 
,,Chcialbym, aby oplaty co roku troche wuastaly. Oplaty ksztaltowaly siq na poziomie 10-1521 
miesiqcznie za zajqcia. Zostaly ujednolicone i wynosq 2021 miesiqcznie. Do wrzeSnia kwota 
ta na pewno siq nie zmieni." 

Przewodniczqcy Komisji Mariusz Rosiriski 
,,Czy dziala w tej chwili sekcja teatralna?" 

Dyrektor CKiCz Tomasz Ggsikowski 
,,Udalo siq zebra6 do sekcji teatralnej 13 chqtnych. Od stycvlia dzialalnoSC rozpocznie grupa 
teatralna mlodsza. Jeili chodzi o grupq teatralnq starszq, przeprowadziliSmy 3 akcje 
zachqcajqce, aby taka grupa powstda. Niestety jest tylko 4 chqtnych. Bedziemy powtarzaC 
w przyszlym roku akcjq promujqcq." 


















