Protok61 n r 312016
z posiedzenia Komisji Kultury, OSwiaty i Sportu w dniu 16 marca 2016r.

Posiedzenie Kornisji odbyio sig w Urzgdzie Miasta i Gminy Serock, ul. Rynek 21.
Poczqtek posiedzenia o godz. 12.00.
Posiedzenie Komisji otworzyl Przewodniczqcy Komisji Kultury, OSwiaty i Sportu Mariusz
Rosinski i poinformowal, i e w posiedzeniu Komisji bierze udzial 4 radnych (nieobecni radni:
Artur Borkowski i Slawomir Osiwala; lista obecnosci- zalqcznik n r I), co stanowi quorum,
przy kt6rym Komisja moie obradowaC. W posiedzeniu Komisji uczestniczyli rowniez
zaproszeni goScie zgodnie z listq obecnoSci (zalqcznik n r 2).

Przewodniczqcy Komisji Mariusz Rosiviski
Przedstawil nastepujqcy porzqdek posiedzenia:
1. Rozpatrzenie pisma w sprawie przydzielenia autokaru szkolnego.
2. Podsumowanie i omowienie wyjazdu Komisji dotyczqcego ha1 pneumatycznychdyskusja.
3. Rozwaienie wydluienia pracy CKiCz w Serocku w dni powszednie oraz pracy w soboty
i niedziele (wniosek radnego Krzysztofa Bonkowskiego).
4. Plan renowacji boisk pilkarskich naturalnych w Serocku, Jadwisinie i Woli Kielpinskiej
w roku 2016.
5. Przyjqcie protokolu z Komisji z dnia 26 stycznia 2016r.
6. Sprawyroine.

W zwiqzku z nieobecnoiciq na posiedzeniu Komisji Dyrektora Centrum Kultury i Czytelnictwa
Przewodniczqcy Komisji zaproponowal zmianq porzqdku obrad polegajqcq na wycofaniu
punktu 3- Rozwaienie wydluienia pracy CKiCz w Serocku w dni powszednie oraz pracy
w soboty i niedziele (wniosek radnego Krzysztofa Boikowskiego) i przeloienie go na kolejne
posiedzenie Komisji.
Przewodniczqcy Komisji Mariusz Rosiriski
Poddal pod glosowanie m i a n ? porzqdku obrad polegajqcq na wycofaniu punktu 3- Rozwaienie
wydluienia pracy CKiCz w Serocku w dni powszednie oraz pracy w soboty i niedziele
(wniosek radnego Krzysztofa Bonkowskiego).
W glosowaniu
Zmiana porzqdku obrad zostala przyjqta przy 4 glosach za- jednogloinie.

Przewodniczqcy Komisji Mariusz Rosiriski
Poddal pod glosowanie porzqdek posiedzenia Komisji wraz z przyjqtq zmianq.
W glosowaniu
Porzqdek posiedzenia Komisji zostal przyjqty przy 4 glosach za- jednogloinie.

1.
Rozpatnenie pisma w sprawie przydzielenia autokaru szkolnego

Zastgpca Burmistrza Jbzef Zajqc
,,Przed zlozeniem pisma do Rady Miejskiej, wnioskodawczyni m a c a l a siq w sprawie
dowozenia dziecka do szkoly do Pani Dyrektor. Sytuacja ta byla analizowana przez Paniq
Dyrektor Kolon.
DojScie do przystanku autobusowego od domu wnioskodawczyni wynosi 1,8 krn. W zwiqzku
z tym wystqpila do Pani Dyrektor Kolon, aby autobus szkolny podjezdzal pod dom. Czqsto
trasa autobusu nie daje takich mozliwoSci, poniewai w podobnej sytuacji sq inne osoby na
terenie gminy. Ustawa o systemie oSwiaty stanowi, ze jezeli droga uczni6w klas I-IV do szkoly
przekracza 3 km, w przypadku uczni6w klas V-VI przekracza 4 km, w6wczas gmina jest
zobowipana do zapewnienia dojazdu do szkoly. Biorqc pod uwagq, ze dziecko musi dojSC do
przystanku 1,8 krn, gdyby byla taka mozliwoSC, autobus szkolny podjezdzalby pod miejsce
zarnieszkania tego dziecka, jednak takiej moiliwoSci nie ma. Gdyby by1 to jedyny przypadek,
moglibySmy rozwaiyC zmianq trasy autobusu tak, aby przejezdial on obok domu tego dziecka.
Jednak gdybySmy chcieli w taki sposob zorganizowaC dojazd do szkoly dla ucniow, kt6rzy
majq podobne odlegloici dojScia do przystanku, autobus zamiast jechaC lgodz. 30 min., bqdzie
musial jechaC 2 g. 30 min.
Sytuacjq wnioskodawczyni analizowaliSmy trzykrotnie. Bardzo szczeg6lowq analizq
przeprowadzila Pani Dyrektor Kolon. Odpowiedi uzyskana od Pani Dyrektor Kolon nie
satysfakcjonowala wnioskodawczyni. W zwiqzku z tym wystosowala pismo do Burrnistrza.
Powt6rnie wsp6lnie z Paniq Dyrektor Melion analizowaliSmy calq trasq, wszystkie mozliwoSci
zmiany kursu autobusu. Zaproponowane zostalo rozwiqzanie, zgodnie z kt6rym jeden z kurs6w
zapewniajqcy dojazd do szkoly w Jadwisinie, m6glby przejeidiak obok domu
wnioskodawczyni, ale dziecko musialoby poczekaC na Swietlicy godzinq lub dwie godziny.
Wnioskodawczyni nie odpowiedziala na naszq propozycjq. Zwr6cila siq z pismem do
Mazowieckiego Kuratora OSwiaty, aby wplynql na decyzjq Burmistrza dotyczqcq dowozu
dziecka. Kuratorium utrzymalo w mocy n a s q decyzjq, ze jest ona zgodna z prawem. Na
potwierdzenie naszego stanowiska mamy wyroki Naczelnego Sqdu Administracyjnego.
W piSmie kuratorium zasugerowalo, aby zastosowaC pomoc rodzicielskq w dowozie dziecka
do szkoly czy przystanku autobusowego."
Dyrektor ZOSiP Alicja Melion
,,Dowozenie jest zagadnieniem doSC skomplikowanym i czqsto roznie postrzeganyrn przez
rodzicow. Wiadomo, ze kaidy rodzic chcialby, aby autobus szkolny jechal najblizej jego domu.
Natomiast w systemie dowozenia gminnego, mamy dowieiC wszystkie dzieci, kt6re odlegloSC
do tego uprawnia. System dowozenia jest zbudowany w oparciu o zbiorcze przystanki. Takich
oczekiwaii, ze podjedziemy bliiej domu albo zorganizujemy dowozenie, gdzie nie ma
dowozenia, jest naprawdq duzo. Sq sytuacje, ze dzieci dochodzq do przystanku zbiorczego.
W sytuacji zorganizowania zbiorczego dowozenia nie mamy mozliwoSci, aby autokar pojechal
zawsze do miejsca zarnieszkania. Okazuje siq, ze ustawodawca rowniez nam tego nie nakazuje.
Wiadomo, ze trzeba organizowaC dowoienie w taki sposob, aby ono bylo jak najdogodniejsze
dla dziecka, ktorej jest objqte systemem dowozenia, ale ono tei musi by6 w jakiS spos6b sp6jne.
Dowozenie musi by6 talc zorganizowane, aby dziecko nadmiernie nie oczekiwalo w szkole na
rozpoczqcie zajqC, jak r6wniei aby mialo czas oczekiwania na powr6t do domu w miarq
sensownym przedziale czasowym. Rozbudowanie linii dowozenia oraz wlqczanie nowych
teren6w sprawidoby takq sytuacjq, ze albo czas dowozenia i odwozenia by narn siq wydluial
albo powodowdby koniecznoSC uruchamiania dodatkowych autobus6w. W tej chwili do
dowozenia mamy uruchomionych 5 autokar6w: 2 autokary dowoiq dzieci do Zespoh Szkolno-

Przedszkolnego w Woli Kielpinskiej, dodatkowo posilkuje jeszcze dowozenie do tej szkoly
autokar z Jadwisina (dwa kursy), 1 autokar dowozi dzieci do szkoly i przedszkola w Serocku
oraz 1 autokar do szkoly w Zegrzu. Linia dowoz6w szkolnych jest naprawdq rozbudowana.
Kiedy wrbcimy do historii, wydaje nam siq, i e uczyniliimy bardzo d u o , natomiast przy
rozproszonej zabudowie na terenie gminy okazuje siq, ze nowe potrzeby ciqgle powstajq. To,
i e przybywa narn kursow, jest to efekt zabudowywania siq nowych rejon6w gminy i musimy
trase autobusu szkolnego maksymalnie w miare sensownej i logicznej sieci komunikacyjnej
rozbudowywaC.
Sprawa byl-a wielokrotnie badana i analizowana pod kqtem czy inne dzieci sq w podobnej
sytuacji i jak moina na ten problem spojrzeC szerzej z perspektywy problemu
wnioskodawczyni. Zwracalarn siq z pismem do Pani Dyrektor Kolon, czy inne dzieci z rejonu
szkoly majq takq samq sytuacjq, jeili chodzi o odlegioS6 do przystanku bqdi drogq, kt6rq
dochodzq. Otrzymalam informacjq, i e w takiej sytuacji jak wnioskodawczyni sq t&e inne
dzieci z obwodu tej szkoly, przy czym nalezy zauwaiyk, ze usytuowanie domu
wnioskodawczyni jest na kolicu miejscowoSci Karolino, mierzqc od szkoky obwodowej.
W liczbie24 uczni6w z Karolina, odlegloSC wnioskodawczyni do szkoly jest najdluisza. Nie
jest to jednak taka odlegloSC, ktorej inne dzieci nie pokonujq pieszo, idqc do szkoly. Zgodnie
ze stanowiskiem Naczelnego Sqdu Administracyjnego, sytuacja od strony prawnej ksztaltuje
sie w ten sposdb, i e jeieli jedno dziecko w wieku od I do IV klasy szkoly podstawowej moze
dochodzit do szkoly do 3 krn,to tak samo dziecko dowozone moie dochodzik do przystanku
zbiorczego do 3 km.Chodzi tutaj o takq sytuacjq, ze tq drogq dziecko pokonuje samodzielnie
bez pomocy grniny, odpowiedzialnoSC za tq drogq ponosi rodzic. Na odcinku, kiedy dziecko
idzie do przystanku autobusowego, odpowiedzialnoSC za bezpieczefistwo jest po stronie
rodzica, gmina przejmuje odpowiedzialnoSC wtedy, kiedy dziecko jest w autobusie szkolnym.
Majqc na uwadze specyficznq sytuacjq odlegloici do przystanku szkolnego, wskazaliSmy na
moiliwoSC korzystania z autobusu z Jadwisina, ktory wspomaga dowozenie w Woli
Kielpinskiej, poniewai przejezdia ul. Gl6wnq w Stasim Lesie, ale m6glby takze przejechab
przez ulicq w Karolinie. Zapytalam Pani Dyrektor, czy po wskazaniu przez nas tej moAiwoSci,
wnioskodawczyni w jaki6 sposob podjql-a temat. Nie bylo odpowiedzi w tej sprawie, nie
skorzystano dotychczas z takiej drogi dowozenia."

Dyrektor Zespolu Szkolno- Przedszkolnego w Woli Kielpiriskiej Malgorzata Kolon
,,Nie jest to tylko problem w racjonalnoSci kilometrow, w tym, i e inni rodzice rdwniei bqdq
wnioskowali o takie wydluienie trasy, ale wyraiajqc swoje stanowisko musicie mieC Paiistwo
r6wniei na uwadze, 2e jednostka lekcyjna trwa 45 minut. Kaide wydluianie trasy powoduje,
ie autobus z pelnym obcigeniem sp6inia siq na kolejnq jednostkq lekcyjnq. Automatycznie
skazujemy 40 dzieci w autobusie, ze bqdq musialy czekaC godzinq na kolejnq jednostkq
lekcyjnq. Poza tym bqdzie trzeba przesuwac zajecia w planie lekcyjnym. Chociai z tych
wzglqdow czasowych nie jest to mozliwe. SQd nasze wskazanie, ze jedynym rozwitpniem,
kt6re by nie burzylo i nie angaiowalo dodatkowych Srodkow ani nie wydluialo czasu dojazdu,
jest skorzystanie z kursu lqczonego z Jadwisinem. W tej chwili uczennica jest w klasie 111
szkoly podstawowej, wiqc wiadomo, 8e nie kaidego dnia mialaby wprost rozpoczynania od
razu zajqd, ale duzo dzieci oczekuje na zajqcia w Swietlicy. Lqcznie, jeSli chodzi o caiy Zesp6l
Szkolno-Przedszkolny, mamy 21 dzieci, kt6re od rana do wieczora sq na Swietlicy, majq zajqcia
przez 3 czy 4 godziny, natomiast przed zajqciami i po zajqciach oczekujq na Swietlicy. Gdyby
rzeczywiScie byla bardzo trudna sytuacja, moina skorzystac ze Swietlicy. Wiadomo, i e nie
byloby to codziennie, ale trzy dni w tygodniu przy tym planie lekcyjnym uczennica moglaby
z tego dowoienia korzystab. Natomiast matka uczennicy nie zainteresowala siq tq propozycjq."

Przewodniczqcy Komisji Mariusz Rosiriski
,,Jakie utrudnienie dla wnioskodawczyni wi@q siq z dowoieniem przez autokar z Jadwisina?"
Dyrektor Zespotu Szkolno- Przedszkolnego w Woli Kielpiriskiej Malgorzata Kolon
,,Autobus z Jadwisina, kt6ry lqczy dowozenie, przyjezdia do szkoly w Woli Kielpihskiej na
godz. 8.45 a odjeidia codziennie o godz. 14.20. W te dni, kiedy uczennica ma zajqcia na drugq
zmianq- sq to trzy dni w tygodniu, moglaby przyjeidiak na godz. 8.45 i do godz. 11.30 pozostak
w Swietlicy, nastqpnie realizowak swoje zajqcia lekcyjne i nie mialaby moiliwoSci odwozenia,
trzeba byloby jq odebrak ze szkoly. Natomiast w dni, kiedy konczy zajqcia o 12.20, czekaiaby
na Swietlicy po zajqciach do godz. 14.20 i wtedy mialaby moiliwoSC odwoienia. Z uwagi na
malq iloSk sal lekcyjnych, klasy 1-111 uczq siq w systemie zmianowym- w jednym semestrze
trzy dni- do poludnia i dwa dni - po p h d n i u , natomiast w drugim semestrze odwrotnie."
Dyrektor ZOSiP Alicja Melion
,,Uczennica jest obecnie w klasie 111 i moiliwoSci w planie tygodniowym zajqk sq takie jakie
przedstawila Pani Dyrektor. Wydaje siq ze wstqpnego oglqdu planu tygodniowego, i e
w przyszlym roku, kiedy uczennica bqdzie w klasie IVYmoiliwoSci korzystania z autobusu
z Jadwisina bqdq wiqksze. Nie wiem czy bqdq jakieS moiliwoSci, aby ukladajqc plan zajqk
w przyszlym roku, uwzglqdniak takq sytuacjq. Zdajq sobie sprawq jakq trudnoSk macie Paf~stwo
w zbudowaniu planu tygodniowego zajqk, ktory musi uwzglqdniak szereg wymogow i takze
nawiqzywak do dowoienia."
Dyrektor Zespolu Szkolno- Przedszkolnego w Woli Kielpin'skiej Malgorzata Kolon
,,Nie ma moiliwoSci, aby uczennica rozpoczynala zajqcia codziennie o godz. 8.45 i konczyla
przed godzinq 14.20, poniewai dla jednej klasy musialabym sztucznie utrzyrnywak plan,
a przeciei sq pozostale klasy, ktore w ciqgu danego dnia muszq miek racjonalnie rozloione
jednostki lekcyjne. Kwestia planu uwzglqdnia rowniei moiliwoSci nauczycieli. Korzystarn
z nauczyciela matematyki, kt6ry dojezdza, wiqc marn pewne ograniczenia. Wiemy, i e
matematyka czy przyroda nie powinna byk wyiej nii 5 jednostka lekcyjna, poniewai raport
NIK wskazuje, ze te przedmioty nie powinny odbywak siq pohiej. Sq to tei pewne
ograniczenia, jeSli chodzi o bezpieczenstwo i higienq pracy. OczywiScie staramy siq
racjonalizowak zajqcia, poniewai dwa autobusy dowoiq prawie 450 dzieci. Nie jest sprawq
latwq uloiyk tak organizacjq dowoienia i zajqk, zeby i racjonalnie i bezpiecznie i jednoczegnie
ieby liczba dzieci w autobusie nie przekraczala dopuszczalnej liczby. Kontrole Inspekcji
Transportu Drogowego na naszych trasach sq bardzo czqsto, poniewak rodzice nagminnie
wykorzystujq swojq moiliwoSk w tym zakresie. Nie ma takiej mozliwo~ci,ieby w ciqgu dnia
gdy nie ma nauczyciela, mogq zwolnik klasq i wczeSniej pojedzie do domu, na co pozwalajq
moiliwoSci statutu, bo kaidq klasq powyiej klasy IV moiemy zwolnik. Ja nie mogq zwolnik,
bo jest to ograniczone 1iczebnoSciq dzieci w autobusie szkolnym. Rodzic musi zrozurniek, ze
indywidualne oczekiwania muszq czasami przegrak z interesem ogblu."
Przewodniczqcy Komisji Mariusz Rosin'ski
,,Proponujq skierowak do Przewodniczqcego Rady opiniq Komisji w tej sprawie. Po
rozpatrzeniu pisma Komisja nie widzi podstaw, aby przychylik siq do zlozonego wniosku.
Komisja sugeruje, aby wnioskodawczyni ponownie rozwaiyla zaproponowane przez organ
prowadqcy rozwipania polegajqce na skorzystaniu z dowoienia przez autokar z Jadwisina
oraz skorzystania ze Swietlicy szkolnej."

2.

Podsumowanie i om6wienie wyjazdu Komisji dotyczqcego ha1 pneumatycznych dyskusja

Przewodniczqcy Komisji Mariusz Rosihski
,,Punkt dotyczy spostrzezeli Komisji z wyjazdu do klubu sportowego Escola Varsovia, gdzie
oglqdaliSmy balon pneumatyczny, kt6ry jest tam wykorzystywany do szkolenia mlodych
pilkarzy. Jest rowniez udostqpniany szkolom na lekcje wychowania fizycznego.
Balon rozkladany na okres zimowy w naszym przypadku bylby rozwiqzaniem problem6w
lokalowych zwiqzanych z wychowaniem fizycznym. Daje mozliwoSC wykorzystania pelnego
boiska na lekcje wychowania fizycznego i na zajqcia dodatkowe. Bylyby dobre warunki do
Cwiczen.
Rozwipnie to ma rowniez swoje minusy, poniewai jest skomplikowany system utrzymania
hali i koniecznoSC nadzoru- potrzeba zatrudnienia dodatkowego pracownika. Koszty
utrzymania sq dosyC duze- okolo 10.000zk- 14.000~1miesiqcznie. Jednym z minus6w jest
rowniei to, ke nie ma dofinansowania na tego rodzaju przedsiqwziqcie. Koszty wymiany
powlok zewnqtrznych wynosq okolo 20.000zl.
Do mnie bardziej zaczyna przemawiad inny rodzaj hali- tzw. hala lukowa. Jest to hala na stde,
z konstrukcjq drewnianq i powlokami. Ma odslaniane boki. Koszt tej hali jest wiqkszy,
w granicach 600.000zl- 700.0000~1,mozna uzyskaC dofinansowanie na to przedsiqwziqcie.
Natomiast koszty eksploatacji sq zdecydowanie mniejsze. Jest to rozwiqzanie na caly rok."
Dyrektor ZOSiP Alicja Melion
,,Niewqtpliwie mamy problem, jeili chodzi o bazq sportowq do realizacji zajqC wychowania
fizycznego przy kaidej szkole. Kaida szkola boryka siq z miejscem, gdzie odbqdq siq zajqcia
wychowania fizycznego. Mamy nakazy, aby dzieci z klas 1-111 mialy zajqcia ruchowe. Takie
sytuacje sq przy kaidej szkole. Wymagaloby to dokladnego zbilansowania, kt6ra ze szkdl
rzeczywiicie ma najtrudniejsze warunki. Wydaje nam siq z tej racji, ze w szkole w Serocku jest
prawie 50% populacji dzieci i mlodziezy, ten problem jest tutaj najwiqkszy. Ponadto na
korzystanie z bazy, ktorq mamy, naklada siq jeszcze OSrodek Sportu i Rekreacji. Z mojego
punktu widzenia nalezy spojrzeC na to bardzo szeroko, w kt6rym kierunku iSC, czy to bqdq hale.
Podzielam uwagi Pana Przewodniczqcego, ze hala pneumatyczna - tarisza, ma swoje minusy.
Natomiast w przypadku innego rodzaju hali jest moiliwoSC uzyskania dofinansowania. Mam
przed sob4 koszty wynajmu hali sportowej w Powiatowym Zespole Szk61. Ponadgimnazjalnych
i np. w ubieglym roku za wynajem hali zaplaciliimy okolo 20.000~1,korzystajqc z hali 16
godzin tygodniowo. Patrzqc na koszty eksploatacji roinych rozwiqzah i na to, ze zaplaciliimy
za wynajem hali okolo 20.000zl, wypaddoby siq tego dokladnie przyjrzek z kaidej strony, aby
wypracowad stanowisko szersze w jakim kierunku nalezy iid, nie zapominajqc o innych
Srodowiskach szkolnych.
W kaidej szkole mamy problem z bazq sportowq. Oczekiwania nauczycieli i rodzic6w sq
bardzo duie. Naleiy smkaC rozwiqmi, aby poprawiC istniejqcq sytuacjq. Wymaga to jednak
szerszego rozpoznania, zbilansowania co mozemy zrobiC i co w sytuacji naszej gminy bqdzie
mozliwe do zrobienia."
Zastgpca Burmistrza Jbzef Znjqc
,,W najblizszym czasie musimy podjqk jakqS decyzjq w zakresie budowy hali sportowej.
W ubieg4ym tygodniu Bwmistrz Sokolnicki mial spotkanie w Ministerstwie Sportu dotycqce
pozyskania Srodkow na budowe hali sportowej. Okazuje siq, i e nie ma moiliwoici uzyskania
Srodk6w unijnych na hale sportowe. Jest mozliwoSC pozyskania Srodkow ministerialnychmaksymalna wysokoSC dotacji wynosi 35%. Maksymalny koszt hali musi wynosik 7 mln zl."

3.
Plan renowacji boisk pilkarskich naturalnych w Serocku, Jadwisinie i Woli Kielpinskiej
w roku 2016
Przewodniczqcy Komisji Mariusz Rosiriski
,,Potrzeby w tyrn kierunku zostaly zgloszone do mnie przez irodowisko pilkarskie (razem
z rodzicami i dziekmi jest to okolo 600 os6b). Odbylo sie spotkanie z pilkarzami, podczas
ktorego r6wniei byly zglaszane takie wnioski. Chodzi o to, aby uniknqk sytuacji, kiedy
w okresie letnim nie bqdzie mozliwoici przeprowadzenia treningu czy rozegrania mecz6w
kontrolnych, poniewai wszystkie boiska bqdq w tyrn czasie poddane renowacji. Chodzi o to,
aby tak skonstruowak plan, ieby jedno czy dwa boiska byly w tyrn okresie dostqpne i zeby nie
bylo sytuacji, i e przez dwa czy trzy tygodni druiyny nie majq gdzie trenowak. Okres, kiedy
druiyny nie korzystajq z boisk to okres od 25 czenvca do 15 lipca. Chcielibygmy, aby od 15
lipca byla mozliwo~kkorzystania z boisk a w okresie lipca i sierpnia rozgrywak mecze
kontrolne. W tej chwili grupy pilkarskie bardzo siq rozrastajq, powstala akademia pilkarska.
Proszq o przedstawienie planow renowacji boisk."
Zastqpca Burmistrza Jdzef Zajqc
,,Zasadq renowacji boisk jest to, aby nie utrudniak treningow bie3cych. Zawsze zaczynamy
renowacje boisk w tyrn sarnym dniu, kiedy konczy siq ostatni mecz. Tak jest r6wniei w tyrn
roku. Renowacja wymaga czasu, aby trawa mogla odrosnqC itd. Renowacjq boisk moiemy
wykonak tylko wtedy, kiedy zawodnicy majq formalnq przerwq w treningach.
Rozmawialem z Panem Markiem Bilinskim, kt6ry w ubieglym roku przygotowal boisko.
Bqdzie moiliwoik przeprowadzenia trening6w na boisku w Skubiance.
Poza tyrn udostepniamy boiska ze sztucznq nawierzchniq w Nowej Wsi, przy stadionie
w Serocku, boisko przy szkole w Serocku oraz w Jadwisinie."
Dyrektor Zespolu Szkolno- Przedszkolnego w Woli Kielpiiiskiej Malgorzata Kolon
,,Renowacjq boisk zawsze zaczynamy wczeiniej, ale nie zawsze jest tak, ze pienvszy przetarg
zostanie rozstrzygniqty. Koszty renowacji boiska w Woli Kielpidska wynoszq maksymalnie
29.000~1.Do tej pory szukaliimy takiej finny, kt6ra wykonywala zabiegi renowacji boiska za
kwotq 8.000zl czy 9.000~1.Natomiast pierwsze oferty przetargowe sq na kwotq 15.000lz czy
17.000~1,sq to najniisze oferty. W budiecie szkoly nie mam takich Srodkbw. Zwykle renowacjq
wykonujemy w czerwcu. Renowacja trwa minimum dwa tygodnie. Zaleiy to r6wniez od
warunkow atmosferycznych. W tyrn roku w ogloszeniu przetargowym termin realizacji
renowacji boiska wynosi do 15 czerwca. Dzieci szkolne mogq w6wczas korzystak z boiska."
Przewodniczqcy Komisji Mariusz Rosiliski
,,Proszq, aby druiyny mialy moiliwoSk przeprowadzania treningow od 15 lipca na kt6rymS
z boisk oraz ewentualnie moiliwoik zagrania sparingu. Jeieli 15 lipca moina wejSC na boisko
w Woli Kielp-piriskiej, to moie trzeba zastanowik siq nad przeprowadzeniem tam r6wniez
treningow a boisko w Jadwisinie w tyrn czasie byloby niewykorzystywane. Od kiedy jest
planowane udostqpnienie boiska w Jadwisinie?"
Specjalista ds. administracyjno- gospodarczych OSiR Anna Po wala
,,Chcialabym, aby bylo dostqpne od poczqtku sierpnia, ale moje doiwiadczenie wskazuje na to,
i e czqsto druiyny wchodzily na to boisko w polowie bqdi pod koniec sierpnia."

Dyrektor Zespolu Szkolno- Przedszkolnego w Woli Kielpiiiskiej Malgorzata Kolon
,,Mam proSbq do OSrodka Sportu. GdybySmy przyjmowali wszystkie grupy, w tym grupy
dorosle, na treningi, eksploatacja jest zdecydowanie bardzo u c i ~ l i w adla piyty boiska, proszq
aby raz w rniesiqcu przeprowadzik zabiegi walowania czy koszenia boiska dokonywane przez
OSiR.
Poza tym kaida intensywniejsza eksploatacja boiska wymaga bardziej intensywnego
podlewania. Chcialabym, abyicie Paristwo pamiqtali, ze budiet szkoly nie jest w stanie
udiwignqd talc duzych Srodkow zwiqzanych z podlewaniem boiska (w ubieglym roku by1 to
koszt okolo 17.000zl czy 20.000zi). JeSli nasze boisko bqdzie wykorzystywane przez druzyny
OSiR, naleiy zastanowiC siq nad podzialem kosztow zwiqzanych z eksploatacjq boiska."
4.

Przyjecie protokolu z Komisji z dnia 26 stycznia 2016 roku
Przewodniczqcy Komisji Mariusz Rosiiiski
,,Do treSci protokolu nie zgloszono iadnych uwag. W zwiqzku z tym protokol z posiedzenia
Komisji z dnia 26 stycznia 2016r. zostal przyjqty."
5.

Sprawy r6ine
Radny Jaroslaw Pielach
,,Chcialbym przekazaC Panu Przewodnicqcemu, i e w klubie Dolomit w Jadwisinie zostal
wykonany kojec dla psa, problem jest juz rozwiqzany.
Pojawil siq problem z psami bezdornnymi na szlaku turystycznym w Parku Radziwilla.
Mieszkaricy zglaszali uwagi w tym zakresie."
Przewodniczqcy Komisji Mariusz Rosinski
Stwierdzil wyczerpanie porzqdku posiedzenia, podziekowal wszystkim za udzial i zakonczyl
posiedzenie Komisji Kultwy, OSwiaty i Sportu o godz. 13.20.
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