Protokdl nr 412016
z posiedzenia Komisji Kultury, OBwiaty i Sportu w dniu 18 kwietnia 2016r.

Posiedzenie Komisji odbyIo sig w Urzgdzie Miasta i Gminy Serock, ul. Rynek 21
Poczqtek posiedzenia o godz. 12.00.
Posiedzenie Komisji otworzyl Przewodnicqcy Komisji Kultury, OBwiaty i Sportu Mariusz
Rosinski i poinformowai, ze w posiedzeniu Komisji bierze udzial5 radnych (nieobecny radny
Artur Borkowski- lista obecnogci- zalqcznik nr I), co stanowi quorum, przy kt6rym Komisja
moie obradowak. W posiedzeniu Komisji uczestniczyli: Dyrektor Zespolu Obslugi Szka
i Przedszkoli (ZOSiP) Alicja Melion, Zastqpca Burmistrza J6zef Zajqc, Dyrektor Centrum
Kultury i Czytelnictwa (CKiCz) Tomasz Gqsikowski, Dyrektor OBrodka Sportu i Rekreacji
(OSiR) Maciej Golawski oraz radny Krzysztof Bolikowski (lista obecnoici- zalqcznik nr 2).

Przewodniczqcy Komisji Mariusz Rosiriski
Przedstawii nastqpujqcy porqdek posiedzenia:
1. Oferta i dostqpnoSC zajqC logopedycznych dla dzieci w szkolach podstawowych.
2. Kontynuacja programu nauki plywania dla dzieci ze szk6i podstawowych z terenu
gminy Serock w roku szkolnym 20 16/2017.
3. Rozwaienie wydluienia pracy Centnun Kultury i Czytelnictwa w Serocku w dni
powszednie oraz pracy w soboty i niedziele (wniosek radnego Krzysztofa
Borikowskiego).
4. Propozycje kandydatow do stypendiow, nagr6d i wyr6znien w dziedzinie kultury
i sportu.
5. Przyjqxie protokoh z Komisji z dnia 18 lutego 2016 roku.
6. Sprawy r6kne.
Do przedstawionego porqdku posiedzenia Komisji nie zgloszono iadnych uwag, porqdek
zostal przyjqty bez uwag.
1.

Oferta i dostqpnoit zajqt logopedycznych dla dzieci w szkolach podstawowych

Dyrektor ZOSjP Alicja Melion
,,Zakres, w kt6rym bqdziemy siq poruszali jest dodatkowym dzialaniem szkoly oprocz z a d ~
dydaktycznych, gdzie prowadzi siq zajqcia z konkretnych przedmiotow, zajqcia opiekuncze
i wychowawcze, szkoly udzielajq jeszcze pomocy psychologiczno- pedagogicznej. Dzisiaj
dotykamy jednej z kategorii mieszczqcej siq w kategorii pomocy psychologicznopedagogicznej, tj . zajqC logopedycznych.
Zajqcia logopedycne kierowane sq do tych uczniow, gdzie jest bemglqdne wskazanie, aby
takich uczniow zajqciami obj*. Wskazania te sq czynione przez specjalistdw. Kiedy dziecko
jest przebadane przez poradniq psychologiczno- pedagogicznq i otrzymuje orzeczenie,
w kt6rym jest wskazanie, ze z dzieckiem majq by6 prowadzone zajqcia logopedyczne,
bezwzglqdnie uczen otrzymuje z gminy dodatkowe godziny na uruchomienie zajqC
logopedycznych. Mamy w gminie z ubieglego roku 32 orzeczenia, z czego 213 zawierajq zajqcia
logopedyczne. Orzeczenie jest informacjq, ktorq rodzic moze podzielik siq ze szkolq, ale nie
musi. Szkoly nie publikujq na stronach informacji o uczniach, ktorzy majq orzeczenia czy sq

objqte zajqciami logopedycznymi. Sq to rzeczy, kt6re sq dostqpne do wiadomoici dyrektora
szkoly, organu prowadqcego, kiedy przydziela godziny i dziecka, kt6re z takich zajqC korzysta.
Kolejnq kategoriq kwalifikujqcq dziecko na zajqcia logopedyczne sq opinie poradni
psychologiczno- pedagogicznej. Dziecko nie ma orzeczenia, nie jest zdiagnozowany problem
rozwojowy, tylko jest wskazanie. W6wczas szkoly uruchamiajq dla takiego dziecka zajqcia
logopedyczne.
Trzecia Scieika to rozpoznanie wewnqtrzszkolne, kiedy logopeda, wychowawca czy nauczyciel
prowadqcy zajqcia dostrzega takie wady wymowy, ktore powodujq problemy z uczeniem siq
i ze nalehloby objqC takiego ucznia zajqciami logopedycznymi. Dyrektor szkoly i zesp61
pomocy psychologiczno- pedagogicznej okreila jak dhgo majq trwa6 zajqcia i w jakim
wymiarze majzj by6 organizowane. Z rozponqdzenia wynika, i e zajqcia logopedyczne dla
prowadqcego sq rozliczane w systemie godziny zegarowej, natomiast dla dziecka mogq by6
dzielone na zajqcia p6lgodzinne czy 15 minutowe.
Dyrektorzy otrzymujq pewnq pule tzw. godzin nie przypisanych na organizacjq pomocy
psychologiczno- pedagogicznej. Wykorzystujq t a k e te godziny, kt6re majq do wlasnej
dyspozycji. Godziny te wynikajzj z ramowych planow nauczania, sq to tzw. godziny
nieprzypisane na etapie klas I- I11 i IV-VI. Sq to godziny do dyspozycji dyrektora, ktore sq
ukierunkowane na konkretne zajqcia czy konkretne dzidania wspierajqce. Sq one r6inie
wykorzystywane. Dyrektorzy przekazujq je na zwiqkszenie obowiqzkowych zajqC
edukacyjnych na danym etapie nauczania, inni dyrektorzy przeznaczajq je na zajqcia
wyr6wnawczeYinni na zajqcia logopedyczne. Zaleiy to od koncepcji organizacyjnej danej
plac6wki. Ponadto w tym roku mamy godziny do dyspozycji dyrektora z Karty Nauczycielaod przysdego roku nie bqdq przypisane w tej formule i w wymiarze dw6ch godzin tygodniowo
nie bqdq obowipywad nauczyciela. Byla to pula godzin, w ramach kt6rej uruchamiano
dodatkowe zajqcia.
W niektorych plac6wkach na terenie gminy jest tak, ze dyrektor wystqpowal do organu
prowadqcego o dodatkowe godziny na prowadzenie zajqC logopedycznych, kt6re kierowd do
ucznidw, kt6rych szkola zdiagnomje bqdz kt6rzy majq tylko wskazanie. Je4li dziecko posiada
orzeczenie, obowiqzkowo jest objqte takimi zajqciami. Liczba dodatkowych zajqC
logopedycznych przedstawiala siq nastqpujqco:
- szkola podstawowa w Woli Kielpinskiej- 8 godzin tygodniowo
szkola podstawowa w Jadwisinie- 6 godzin tygodniowo
- szkola podstawowa w Serocku- 4 godziny tygodniowo
- szkda podstawowa w Zegrzu- brak dodatkowych zajqC.

-

Wynika to z wewnqtrznych potrzeb i organizacji, jakq w danym roku przyjmuje dyrektor.
Spojrzalam takie na wszelkie etaty wsparcia, jakie pojawily siq w plac6wkach w roku szkolnym
20 15/2016 i zauwakylam, ze najbardziej dynamicznym obszarem, w ktorym zwiqkszala siq
specjalistyka w szkdach byli pedagodzy specjalni, oligofienopedagodzy. Byly to dwie
dziedziny, ktbre najmocniej rozwijdy siq w szkolach. Oczywiicie ma to zwipek z tym, ze
w szkolach pojawilo siq wiqcej dzieci z orzeczeniami o potrzebie k s d c e n i a specjalnego.
Orzeczenia i potrzeby dzieci pociqgnqly za sobq konieczno3C zatrudniania specjalistbw.
W szkole podstawowej w Serocku od drugiego semestru jest zatrudniony dodatkowy
nauczyciel z kierunkiem pedagogika specjalna oraz na $4 etatu nauczyciel ze specjalizacjq
oligofienopedagogika. W szkole podstawowej w Jadwisinie od marca jest zatrudniony
dodatkowy specjalista z kwalifikacjami w zakresie pedagogiki specjalnej. Opr6cz szkoly
podstawowej w Woli Kielpinskiej, gdzie pani Dyrektor przyjqla inn4 koncepcjq organizacyjnq,
ie nie ma pedagoga specjalnego. Byla to troche inna przyczyna, ke bardzo trudno jest znaleid
pedagog6w z kwalifikacjami w zakresie pedagogilu specjalnej. W kaidej szkole opr6cz
pedagoga og6lnego sq pedagodzy specjalni, oligofienopedagodzy, terapeuci pedagogiczni.

Zauwaiam, ze zajqcia logopedycme sq w szkolach wuchamiane, ale przy obecnie duiej iloSci
dzieci z orzeczeniami, grupq ktbra mocno zarysowuje siq w naszym obszarze pomocy
psychologiczno- pedagogicmej sq pedagodzy specjalni.
Dyrektor dysponuje okreklonq pulq godzin, moze wykorzystywad godziny wolne, jakie ma
w ramach swojej organizacji i to szkola i specjalikci okreSlajq czas trwania zajq6 godzinowy
oraz dhgokd prowadzenia takich zajq6 z dzieckiem, poniewai kaide dzialanie musi by6
sprawdzone po pewnyrn czasie i musi by6 dokonana ewaluacja, czy takie zajqcia przynoszq
oczekiwany rezultat, czy nastgpuje poprawa czy tez trzeba skorygowad swoje dzialania."

Przewodniczqcy Komisji Mariusz Rosiriski
,,Byly uwagi, jeili chodzi o szkolq podstawowq w Serocku, ke jest bardzo mala iloS6 zajq6
logopedycznych- tylko 6 godzin tygodniowo. Zajqcia sq tylko dla klas 0 i klas I, natomiast klasy
I1 i I11 tych zajqC nie majq. Sq to godziny realizowane przez nauczycieli, ktbrzy pracujq
w klasach 0 i klasach I, sq realizowane w ramach tzw. godzin karcianych. Nauczyciele majq
przygotowanie do prowadzenia tych zajq6, ale nie sq to logopedzi. Problem jaki byl zglaszany
jest taki, ze dzieci, kt6re kwalifikujq siq do tej pomocy, majq zajqcia raz na dwa tygodnie,
natomiast potrzeby w tym zakresie sq zupelnie wiqksze. Rozmawialem z Paniq Dyrektor SP
w Serocku, ktbra stwierdzila, ze nie ma moAiwoSci, aby wiqcej godzin przekazaC na pomoc
logopedycnq.
Z informacji, jakie przeczytalem na stronie internetowej szkoly w Woli Kielpinskiej wynika,
Be jest 15 godzin przenaczonych na pomoc logopedycnq, w szkole podstawowej w Serocku
tylko 6 godzin. W szkole w Woli Kielpihskiej zajqcia logopedycne sq przenaczone dla klas
0-111, natorniast w Serocku tylko dla klas 0-1. Tak jak powiedziala Pani Dyrektor Melion zalezy
to od dyrelctora szkdy, ktbry ustala, jak ma to by6 realizowane. Sq z a u w d n e pewne
dysproporcje i nie wiem z czego one do konca wynikajq Czy z tego, ze w szkole podstawowej
w Woli Kielpinskiej jest wiqcej zdiagnozowanych przypadkbw niz w Serocku?'
Dyrektor ZOSiP Alicja Melwn
,,Zapytanie Pana Przewodnicqcego dotyczylo organizacji zajq6 logopedycnych w szkolach
podstawowych. Podawdam Paf~twu8 godzin- 4 godziny w Serocku, mbwiqc o klasach 1-111
szkoly podstawowej, bez zerbwek. Z arkusza organizacyjnego i z aneksu mam wypisany stan
godzin w poszczegblnych plac6wkach i nie moze by6 15 godzin, kiedy mam wpisane 8, bo nie
piacimy za wiqcej. Psuistwo analizowaliicie zajqcia logopedycne lqcznie z zerbwkami, bo
zerbwka to wychowanie przedszkolne.
W oddzidach przedszkolnych w Woli Kielpinskiej q 3 godziny zajq6 logopedycnych
i 8 godzin w szkole podstawowej. Lqcznie na przedszkole i szkolq podstawowq w Woli
Kielpinskiej przypada 11 godzin. Natomiast szkola podstawowa w Serocku ma 4 godziny zajq6
logopedii oraz 2 godziny w oddzialach przedszkolnych, lqcznie 6 godzin.
Logopediq nie moze by6 objqta klasa, tylko konkretny uczen, ktbry ma konkretne zaburzenia.
Nie prowadzi siq zajq6 logopedycnych z cdq klasq, dlatego ze jest to specyficny rodzaj
zaburzen, ktbry musi by6 zdiagnozowany u konkretnego dziecka i musi by6 w sposbb
szczegblny prowadzony. Logopediq co do zasady prowadzi siq w grupach do 4 uczni6w. Nie
moke by6 takiej sytuacji, ze zajqcia z logopedii prowadq nauczyciele prowadqcy zajqcia, bo
to nie sq specjaliSci. M u s q te zajqcia prowadzid osoby, kt6re majq przygotowanie do
prowadzenia zajq6 z logopedii. W tym roku szkolnyrn w szkole podstawowej w Serocku sq
3 osoby, ktbre mogq prowadziC zajqcia logopedycne.
Mam przekazywanq przez dyrektora danej szkoly informacjq, ze w szkole jest tyle
zdiagnozowanych przypadkbw. Czy rejon szkoly w Woli Kielpiriskiej potrzebuje wiqcej godzin
niz inne rejony szkbl, trudno mi powiedzie6. MySlq jednak, k majq one przelozenie w jakimi
stopniu na sytuacjq w danym Srodowisku. Nie m6wiq, ze jest ona odwzorowaniem danego

Srodowiska, ale mySlq, ze w jakim.4 wyrniarze jest to odniesienie. Duke znaczenie ma r6wniez
to, czy dziecko bylo objqte edukacjq przedszkolnq. JeSli dzieci chodq do przedszkola, zajqcia
logopedyczne odbywajq siq juk na etapie przedszkolnym. W przedszkolu w Serocku jest
8 godzin zajqd logopedycznych kierowanych do dzieci z potrzebami. Wady rozwojowe sq
korygowane jui na etapie wcze4niejszym. JeSli w danym Srodowisku stopien objqcia
wychowaniem przedszkolnym jest troche nizszy, wiqcej dzidah trzeba prowadzik na etapie
zer6wek czy klas 1-111. Wynika to z analizy szerszej, ze to czy dziecko chodzi do przedszkola
i korzysta z takich zajqd, ma p6iniej duie znaczenie dla etapu pracy z dzieckiem pod kaidym
kqtem, sQd na pewno zajqcia logopedyczne majq przeloienie na sytuacjq."
Radny Krqsztof Borikowski
,,Zajqcia logopedyczne w szkole podstawowej w Serocku sq prowadzone tylko w zer6wce
i klasie I, natomiast w klasach I1 i I11 brak jest tego rodzaju zajqd. Natomiast w innych szkolach
na terenie gminy Serock takie zajqcia sq prowadzone r6wnie8 w klasach I1 i 111. Czy dobrze
uozumialem?"
Dyrektor ZOSiP Alicja Melion
,,To nie sq zajqcia na klasq. Sq to zajqcia dla ucznia. Zajqcia sq kierowane do ucznia lub grupy
uczni6w do 4 os6b. Jest niemokliwy przydzial godzin na klasq."
Radny Krqsztof Bori kowski
,,Czy zajqcia logopedyczne dla ucznia czy maksymalnie czteroosobowej grupy uczni6w sq
prowadzone r6wniei w klasach 11-111 szkoly podstawowej w Serocku?"
Dyrektor ZOSiP Alicja Melion
,,Nie widzq iadnych przeciwwskazari, aby zajqcia byly prowadzone dla klas I1 i 111. Jeieli
dziecko na poziomie klasy I1 lub I11 ma nadal problemy z wymowq, kt6re sq powaine, nie
wyobrakam sobie, ieby nie by10 ono objqte zajqciami logopedycznymi, czy indywidualnie czy
tez w grupie, bo grupq trzeba dobierad pod kqtem podobnych problem6w. W kaidej szkole
zajqcia sq w wyrniarze indywidualnym. JeSli chodzi o dzieci z orzeczeniami, przewainie majq
one indywidualne zajqcia. WSr6d 20 osobowej grupy dzieci z orzeczeniami, sq to zajqcia 1:1,
dlatego ke zaburzenia sq specyficzne i wymagajq pracy bardzo glqbokiej. Natomiast dzieci,
kt6re majq wskazania czy tei rozpoznanie przez szkolq, mogq by6 dobierane w grupy do
czterech ucni6w. Nie mozemy powiedzied, ze koncentrujemy siq tylko na poziomie nauczania
a nie dostrzegamy ucni6w z klas I1 i 111."
Radny Krzpztof Borikowski
,,Czy zajqcia logopedyczne dla uczniow klas I1 i I11 sq prowadzone w szkole podstawowej
w Serocku?"
Dyrektor ZOSiP Alicja Melion
,,Muszq poglqbid pytanie do dyrektora szkoly, czy dzieci z klas I1 i I11 majq takie potrzeby i czy
sq objqte zajqciami."
Radny Kr~ysztofBorikowski
,,Moze siq okazaC, ze dzieci korzystajq z pewnej pomocy, ale w ciqgu tego czasu, kiedy majq
tq pomoc zapewnionq, niestety nie udaje siq rozwipd problemu. Dlatego tei rodzice zgiaszajq
konkretny problem, ze nadal majq utrudnienia czy we wiasnym zakresie musq rozwipk ten
problem. Niektbrych rodzic6w pewnie na to nie stad. Dlatego zgiaszajq do Pana radnego
Mariusza Rosiriskiego czy do mnie pewne informacje, aby ich wesprzed w tym procesie. Czy

bylaby szansa na to, aby doglqbniej zdiagnozowad problem i znaleid mozliwo6C dla rodzic6w
ulatwienia rozwiqzania ich problemu? R o m i e m , ke nie chodzi o to, ze szkola ma
rozwiqzywad wszystkie problemy za rodzicbw, oni m u s q tez pracowad z dzieckiem w domu.
Moim zdaniem w aktywny spos6b musimy wyj6C do rodzicbw, aby p o k a d , ze chcemy im
pombc, i e nam na tym zaleiy. Problem jest do66 wainy."

Dyrektor ZOSiP Alicja Melion
,,Czy rodzice zglaszali ten problem dyrektorowi szkoly, poniewai dyrektor nie zwracal siq do
mnie z problemem klas I1 i III? Staralam siq przygotowad dla Pahstwa material, natomiast
szczeg6lowo nie analizowalam czy sq to uczniowie z klasy I1 czy 111. Przeanalizowdam liczbq
godzin, specjalistow, jak organizujemy to w skali gminy, jakie sq uwarunkowania
organizacyjne. Natomiast pani dyrektor nie kierowala do mnie takich zapytah, wiqc trudno mi
w tej chwili wiarygodnie Pahstwu odpowiedzied."
Przewodniczqcy Komisji Mariwz Rosihski
,,Z informacji jakie posiadam wiem, ze problemy byly przez rodzic6w zglaszane.
Rozmawialem z paniq dyrektor na ten temat. Pani dyrektor potwierdzila, ke zajeciami sq objqci
uczniowie z klas I. Natomiast rodzice zglaszajq, 2e sq potrzeby objqcia zajqciami rdwniez dzieci
z klas I1 i 111.
Sq 4 godziny zajqC logopedycnych w szkole podstawowej w Serocku. Zajecia odbywajq siq
raz na dwa tygodnie. Brakuje godzin zajqd logopedycznych. Druga rzecz, kt6ra zwraca uwagq
jest taka, ze nie ma jednej osoby- logopedy, kt6ry jest zatrudniony na etacie i prowadzi zajqcia
logopedyczne. Budzi to niepok6j w6r6d rodzicbw, kt6rzy zglaszajq do rnnie czy do Pana
radnego Krzysztofa Borikowskiego tego rodzaju problemy i my w tym momencie je
przekazujemy. Trudno jest to meryfikowad. Rozmawialem z paniq dyrektor i przekazala mi
jak to wyglqda. Wszystko to co m6wila Pani Dyrektor Melion siq potwierdza. Chodzi o to, aby
byl szerszy dostqp do tych zajq6."
Dyrektor ZOSiP Alicja Melion
,,Informowalam Panstwa o liczbie godzin w poszczeg6lnych placowkach, bo wynikajq
z faktycznych potrzeb, z diagnozy danej szkoly. W szkole podstawowej w Jadwisinie jest 6
godzin zajqd logopedii, kt6re prowadzi ten sam nauczyciel logopeda co w Woli Kielpihskiej.
Nie jest latwo znaleid specjalistq logopedq na okreglonq liczbq godzin. Pensum nauczyciela
logopedy wynosi 26 godzin tygodniowo. Jezeli jedna szkola oferuje mu 8 godzin tygodniowo,
druga 6 godzin, to on sklada ten etat. W Serocku nie ma osoby, kt6ra bylaby tylko i wylqcznie
logopedg ale jest trzech nauczycieli, ktorzy majq dodatkowe kwalifikacje jako logopeda. Nie
mokemy mowiC, i e Serock nie ma logoped6w. Sq 3 osoby, kt6re majq uprawnienia kwalifikacji
dodatkowej jako logopedzi i wszyscy trzej prowadq zajqcia logopedycne. Czy lepiej byloby,
gdyby szkola miala oddzielnego specjalistq tylko od logopedii, nie wiem. Czy jest to realne do
wyszukania takiego specjalisty na kilka godzin, rowniei Paristwu nie odpowiem. Trzeba mied
rozpoznanie jak wyglqda rynek, jeBli chodzi o kwalifikacje w zakresie pomocy psychologicznopedagogicznej. Jak wskazujq na przyklady dw6ch szkbl, gdzie ten sam nauczyciel uczy
w dw6ch szkolach, to znaczy, i e na czqstki etat6w szkoly posilkujq siq specjalistami
dostepnymi w ramach okreglonego rejonu, poniewai kaidy stara siq mied zatrudnienie
w wymiarze szerszym.
Nie pokusilabym siq o takq analizq, i e 4 godziny zajqC to sq klasy I w szkole w Serocku,
poniewai tak jak powiedzidam sq jeszcze tzw. godziny dyrektorskie, kt6re te8 sq przypisane
do logopedii. Zwr6cilam na to uwagq, i e w ramach godzin karcianych jest tez realizowana
logopedia. Kaida udzielana pomoc psychologicno- pedagogicna jest za zgodq rodzica."

Radny Sdawomir Osiwala
,,Pojedyncze glosy rodzic6w moglyby by6 ronviqzywane w bezpoiredni sposbb, jeSli chodzi
o udzielanie odpowiedzi czy zaczerpniqcie informacji dotycqcej w szczeg6lnoSci tego rodzica.
Przypuszczam, ze jeSli jeden z rodzic6w zwr6cil siq do Pana Przewodnicqcego z uwagami, to
w jego odczuciu, w jego ocenie, obserwacji swojego dziecka stwierdzil, i e dla jego dziecka
zbyt malo czasu poSwiqcane jest na zajqcia. Z wypowiedzi Pani Dyrektor Melion
wywnioskowalem, be gl6wnym podmiotem, kt6ry powinien tq sprawq wyjdnik jest dyrektor
szkoly, kt6ry dysponuje odpowiednimi nariqdziarni, aby rodzicom w pelni wyjdnik jak
M c j o n u j e dany system w stosunku do jego dziecka i czy jest potrzeba ewentualnego
skorygowania danego dziecka co do iloSci oferowanych godzin, aby uzyska6 odpowiedni efekt.
Wydaje mi siq, i e jako Komisja stworzyliSmy problem, kt6ry mialby dotyczyC ewentualnie
wszystkich placowek na terenie gminy. W moim przekonaniu tego problemu nie ma. Widzq
jednq uwagq rodzica, natomiast nie widzq problemu, bo system jest zorganizowany. JeSli
podjqliSmy ten temat, nie uchylam siq od tego, aby ten temat rozwinq6 i uzyska6 jak najbardziej
szczeg6lowe inforrnacje, mialbym nastqpujqce pytania:
Czy problem, kt6ry zglosil Pan Przewodnicqcy jest problemem powielajqcym siq w wielu
naszych szkolach czy jest to uwaga jednego z rodzicbw?
Usiyszalem inforrnacjq, ze we wszystkich szkolach na terenie gminy mamy 32 dzieci
z orzeczeniami, z czego 2/3 jest objqta zajqciami logopedycznymi. Co z pozostalymi dzieCmi,
czy one rowniez korzystajq z tych zajq6, czy sq pod opiekq poradni psychologicznopedagogicznej?
Czy podzial iloSci godzin na zajqcia logopedyczne w zaleknoSci od potrzeb wynikajqcych
w kaidej plac6wce jest wldciwie rozdysponowany?
Jakie sq potrzeby w tym zakresie w przedszkolu?
Kiedy odbywajq siq zajqcia logopedyczne? Czy zajqcia sq realizowane po zakonczeniu godzin
lekcyjnych, przed zajqciami?
Usiyszalem informacjq, i e opr6cz nauczycieli dodatkowo zatrudniamy specjalist6w. Kiedy
specjaliSci realizujq zajqcia logopedyczne, czy w godzinach lekcyjnych, czy po godzinach
lekcyjnych?
Od kiedy jest prowadzona w gminie tego rodzaju dzialalnoS6 ukierunkowana na realizacjq zajqk
logopedycznych? Czy byly prowadzone analizy efekt6w prowadzonych zajqk? Czy dzialalnogk
jest wspierana przez poradniq psychologiczno- pedagogicznq na zasadzie wsp6lpracy?
Na jak dlugo wydawane sq orzeczenia poradni psychologiczno- pedagogicznej?
Czy obowiqzujqcy spos6b w ocenie organu prowahcego oraz dyrektor6w szk61 wymaga
zrnian? JeSli wymaga zmian, to w jakim zakresie?"
Dyrektor ZOSiP Alicja Melion
,,Z liczby 32 orzeczefi, 20 dzieci jest objqta zajqciami logopedycznymi. Pozostaie dzieci majq
inne wskazania.
JeSli chodzi o zajqcia logopedyczne w przedszkolach, plac6wki przedszkolne uruchamiajq
zajqcia logopedyczne. Musi by6 wskazanie do prowadzenia z dzieckiem przedszkolnym tego
rodzaju zajq6, poniewai orzeczenia sq wydawane przez poradniq psychologicznopedagogicznq na etapie szkolnym. W systemie przedszkolnym na chwilq obecnq 7 dzieci
posiada wskazania do zajq6 logopedycznych. Kaide przedszkole organizuje zajqcia
logopedyczne. Zajqcia odbywajq siq oddzielnej sali. JeSli chodzi o szkoly podstawowe, zajqcia
odbywajq siq po zakoliczeniu godzin lekcyjnych.
JeSli chodzi o efektywnoS6 pracy, w oSwiacie ta efektywnoS6jest bardzo trudno mierzalna. Przy
dzieciach z orzeczeniami jest obowiqzek, aby dwa razy w roku zespbl, kt6ry opracowuje
program wspomagania ucznia, ma dokona6 ewaluacji, czyli sprawdzik czy idziemy w dobrym
kierunku, jakie postqpy robi dziecko czy tei naleg skorygowak dotychczasowe dzidania.

Z wynikami ewaluacji zaponawany jest rodzic. Zmiana w tym zakresie o b o w i p j e od
ubieglego roku. Poradnia psychologicno- pedagogicma jest wsparciem i instytucjq, z ktbrq siq
wsp64pracuje, szczeg6lnie tam, gdzie sq trudniejsze przypadki. Czasami wiedza specjalistycna
szkolna jest za m d a do poradzenia sobie ze szczeg6lnie trudnym przypadkiem, np. zespdl
Aspergera, autyzm. Wtedy, kiedy zesp61 czynnik6w zaburzen jest bardzo roinorodny, kaidy
przypadek jest trudny, nie mamy tak glqbokiej wiedzy jak plac6wki specjalistyczne, wtedy
zesp61 przyj ekdza na miejsce, obserwuje pracq w szkolach, obsenvuje ucznia, rozmawia
z nauczycielami i prdbuje wypracowak najlepsze rozwiqzania. W tyrn roku by@ takie
konsultacje prowadzone przez zesp62 z poradni, bo najlepiej, kiedy problem jest rozwiqzywany
na miejscu. EfektywnoSC powima byC t a k e mierzona przez szkolq, czy dziecko jeSli mido
problem z wymowq, czy nastqpila poprawa. Przypomnq, ze z programu indywidualizacja
nauczania by@ zakupione programy logopedyczne, laptopy, kt6re s h q do prowadzenia
Cwiczen dla dzieci pod kierunkiem logopedii. Narzqdzia mamy dobre. Zawsze specjaliSci,jeSli
majq problemy, powinni pomoc z poradni psychologiczno- pedagogicznej. Wspomagamy siq
r6wniez szkolq specjalnq w Legionowie, wsp6lpracujemy ze szkolq w Lajskach, kt6ra
w niektdrych obszarach ma dobre ronvipmia.
Szkoly majq trudnosci, jeSli chodzi o prowadzenie uczni6w z orzeczeniarni. Zmiana przepis6w
ustawowych, ze kaidy rodzic moBe zdecydowak, ze jego dziecko z orzeczeniem, m6wimy
o niepelnosprawnoSci, moze chodzi6 do szkoly, ktdrq wybierze, nie jest dla nas w realizacji
latwe, dlatego ze nie mamy specjalistbw. Pozyskujemy specjalistdw na godzinq czy dwie
godziny. Przykladowo dziecko ma specyficzne zaburzenia a w rejonie nie ma odpowiedniego
specjalisty. Specjalista przyjezdia do szkoly na godzinq zajqC z tym dzieckiem. Dziecko bylo
chore, wiqc zajqcia siq nie odbyly. Zajqcia odbywajq siq raz na jakiS czas, sporadycznie.
Natomiast jeSli dziecko byloby w Srodowisku szko4y specjalnej, gdzie jest mala klasa, gdzie
z dzieckiem pracujq tylko specjaliSci i pracujq z nim przez cdy pobyt w szkole, wydaje mi siq,
ze efektywnoSC bylaby wiqksza. Mamy takq sytuacjq prawn4 jakq mamy, musimy sobie z tq
sytuacjq radziC najlepiej jak potrafimy. Po drugim roku pracy w tym systemie obserwujq, ze
nie jest to latwe w realizacji. Pr6bujemy rozmawiad z rodzicami, nie jest to proste, zwlaszcza,
gdy jest to dziecko male, poniewai rodzic chce, zeby ono mialo kolegow, bylo w Srodowisku.
Ceni to sobie bardziej niz oddanie dziecka do specjalistycnej plac6wki. Zdajemy sobie sprawq,
ze skutecnoSC pomocy moze by6 roina. Dziecko to potrzebuje r6inorodnych specjalistow
przez ca4y dzien, a my tego zapewni6 nie mozemy, poniew& mamy tylko specjalistdw na
godziny. Zobaczymy co bqdzie dalej, czy ten system pozostanie czy bqdzie zmieniony.
Przyjmowanie dzieci niepelnosprawnych, tak jak teraz ponad 30 dzieci, do szkdl
og6lnodostqpnychjest dla nas naprawdq wyzwaniem.
Orzeczenia o potrzebie k s d c e n i a specjalnego sq wydawane na etap edukacyjny. Zespdl
specjalist6w w poradni bada, czy nastqpila poprawa. Dostajemy informacjq z poradni na jakim
poziomie romoju jest dziecko, jakie zajqcia naleiy uruchomiC.
Obowipjqcy system wymaga ciqglego doskonalenia. To co by40 dobre np. we wmeSniu
2015. nie musi by6 teraz dobre. Wchodqc w przygotowanie plandw na przyszly rok, musimy
wszelkie wnioski, rowniei p4ynqce od Pahstwa bra6 pod uwagq, analizowaC, bo na tyle jest to
sytuacja dynamicma, zmienna, sq r6ine potrzeby. Mamy do czynienia z zywym organimem,
wiqc musimy by6 bardzo czuli, bardzo wnikliwi, aby jak najlepiej ten system zorganizowa6."
Radny Krqwtof Boiikowski
,,Czy jest szansa, aby w pozytywny sposdb odpowiedzied na zgloszenia rodzicow?
Chcialbym siq odnieSC do wypowiedzi Pana radnego Slawomira Osiwaly. Pan Przewodnicqcy
wspomnid, ze pewne informacje byty zghzane do Pani Dyrektor. Z tego co wsporninda Pani
Dyrektor Melion do niej nie dotarly te glosy, wiqc Pani dyrektor prawdopodobnie samodzielnie
prbbowda rozwipC problem. Niernniej jednak jakd informacja do nas trafila. Ze swojej

strony staram siq r6wniez podejmowaC interwencje na skutek jednego zgioszenia. Dzisiejsza
dyskusja ma na celu dad nam mozliwoiC zapoznania siq z tymi informacjarni i zglosiC, ze ten
problem jest i rozwaiyC mo~liwoiCwsparcia dyrektor6w szk61. "
Przewodniczqcy Komisji Mariusz Rosiriski
,,Jeili chodzi o efektywnoik dziaiah, tak jak powiedziaia Pani Dyrektor Melion, ciqiko jest to
zmierzyC. Jest to po prostu proces, ktory tnva. Jednemu dziecku pomoze wiqcej, drugiemu
mniej. Na pewno jakiei korzyici z tego sq. Chcialbym podkreilid, Be nie wszystkie dzieci majq
zapewnionq pomoc przez rodzicdw, czqiC zadah jest realizowana tylko przez szkoiq. Praca nie
polega tylko na prowadzeniu zajqC w szkole, jest tei d&o Cwiczen, kt6re powinny by6
wykonywane w domu z rodzicarni. Jekeli sq zakupione programy, sq moiliwoici, aby
pracowak, trzeba to robiC w szkole. Byioby niedobrze, aby te mozliwoici nie zostaly
wykorzystane.
Do mnie dotarla taka informacja, rozrnawiaiem z dyrektorem szkoiy. Pani dyrektor
powiedziaia, i e tak to wyglqda, nie ma w tej chwili mozliwoici, zeby zwiqkszyC iloiC godzin
prowadzonych zajqC. Rodzic prawdopodobnie rozmawiai z Paniq Dyrektor. Jest taka sytuacja.
Nie powinniimy tego bagatelizowad, nawet tego jednego zgioszenia. Dlatego chcialem,
abyimy na ten temat porozmawiali. Wymaga to analizy, nie tylko w szkole w Serocku, ale
rowniez w innych szkoiach na terenie gminy. Dobrze, ze na ten temat rozmawiamy, Na pewno
wyniknq z tego wnioski.
Chciaibym zaproponowaC skierowanie przez Komisjq wniosku do Bunnistrza Miasta i Gminy
Serock z proibq o dokonanie analizy iloici godzin zajqC logopedycmych w szkoiach
podstawowych na terenie gminy Serock, zwiqkszenie liczby godzin zajqC logopedycmych lub
zmianq rozdysponowania godzin zajqC logopedycznych w szkoiach podstawowych."
Przewodniczqcy Komisji Mariusz Rosin'ski
Poddai zgloszony wniosek pod glosowanie.
W glosowaniu
Wniosek zostal przyjqty przy 5 glosach za- jednogioinie.
2.
Kontynuacja programu nauki plywania dla dzieci ze szk61 podstawowych z terenu gminy
Serock w roku szkolnym 201612017

Przewodniczqcy Komisji Mariusz Rosihki
,,Program nauki piywania ,,Piywam na 6" jest w tej chwili realizowany. Dotyczy uczni6w klas
trzecich ze wszystkich szk61 podstawowych z terenu gminy. Program realizowany jest od
1 lutego 2016r. do 30 czerwca 2016r.
Rodzice ucni6w zgiaszajq do mnie, i e jest to bardzo dobry pomysi, bardzo dobry program
i chcieliby, aby by1 on kontynuowany w latach nastqpnych. Dlatego temat ten pojawii siq na
dzisiejszym posiedzeniu komisji, aby zastanowid siq i spr6bowaC zrobiC pewne zalokenia do
podobnego programu realizowanego w ten sam spos6b w przyszlym roku szkolnym."
Dyrektor ZOSiP Alicja Melion
,,W przekazanym Pahstwu materiale staralam siq zawrzeC najistotniejsze elementy, na kt6rych
bazuje program, ale r6wniei zwr6ciC uwagq na istotne czynniki, ktore naleiy mieC na uwadze,
myMqc o programie. Kiedy przygotowany byi w listopadzie wniosek do Ministerstwa Sportu,
zaczqliimy od szukania basenu. Wbrew temu co narn siq wydaje, bardzo istotnq kwestiq jest
dostqpnoiC do basenu. Wskazujq jq jako pierwszy czynnik przy myileniu o kontynuacji

programu. Na basenach tam gdzie m o a a rezenvowad tory, a przy nauce m a n i a jest to bardzo
wskazane, bo jezeli nie mamy rezenvacji tom i wchodzimy w godzinach popoludniowych, nie
marny moBliwoSci prowadzenia zajqd wSr6d grupy, kt6ra ogolnie korzysta z basenu.
Szukaliimy basenow, kt6re sq w pobliiu miejscowo3ci, aby dojazd na basen nie by1 zbyt diugi,
bo generuje to koszty, czas dla ucnia. Uddo nam siq pozyskaC basen w Stanislawowie
Pienvszym w gminie Nieporqt. Baseny sq dostqpne przed pdudniem, jest moBliwoi6 wyboru
dogodnych godzin. Natomiast od godz. 15.30 zaczynajq siq problemy. Trzeba polqczyd to
logistycznie z czasem zakonczenia zajqk przez uczniow. Nie bylo wiqkszych problem6w
w szkole w Zegrzu, poniewai jest tam tylko jedna klasa 111. Nie patrqc na inne klasy, moina
bylo zaplanowad tylko dla niej to wejScie i wieid na basen tylko grupq 14 czy 15 ucznidw tej
szkoly. Natomiast w szkole w Serocku, gdzie populacja jest liczna, trzeba bylo tak zaplanowad
zajqcia, zeby wszystkie trzy grupy wsiadaly do jednego autobusu i 45 osdb w jednym czasie
mialo zajqcia, poniewai musimy kalkulowad koszty. Podawdam Pahstwu, Beby schodziC
z kosztbw dowozenia dzieci na basen, bo sq one n a c q c e , patrzyliSmy na taki uklad rozwi@
na basenie, Be dowozimy jednq grupq, kt6ra wchodzi na basen a autokar wraca po nastqpnq
grupq. JeSli przewoinik podstawiaiby autobus w inny dzien, to zupelnie inaczej oszacuje
koszty. W tyrn systemie wahadlowym, Se najpienv jest dowozona jedna szkola, kt6ra korzysta
z basenu, w tyrn czasie przewoinik jedzie po drugq szkolq, za kurs mozemy zaplacid 35021
a nie 300 zl dla jednej szkoly a w tyrn czasie mam przewiezionych 70 ucnibw. Nastqpna
kwestia, kt6ra jest waina w tej logistyce, Be zajqcia odbywajq siq co tydzien przez godzinq na
basenie, nie sq lqczone. Uwaiam, ie dla dziecka godzina na basenie tygodniowo jest mniej
wyczerpujqca, rnniej zajmuje mu czasu po poludniu.
MySlqc o kontynuacji prograrnu, wchodzimy w roczniki z szeSciolatkami. W tej chwili mamy
ponad 70% trzecioklasistow korzystajqcych z programu, w tyrn osoby rezenvowe. Nie ma
takich dzieci, kt6re sq trzecioklasistami, chcq jeidzid na basen i nie mogq z tego programu
skorzystad. Staraliimy siq, aby do programu dostal siq kaidy, kto powinien. Patrqc na
liczebnoid rocznika nastqpnego, czyli klasy trzecie w przysziym roku szkolnym, to jest 210
ucniow, w tyrn roku jest 173 ucniow. Obejmujqc calq populacjq, trzeba widzie6, ze basen6w
i calej logistyki potrzeba wiqcej. Kolejny rocznik to 250 uczni6w. MySlqc o calym zadaniu,
przekladajqc go na wszystkie czynniki, na koszty trzeba go widzie6 w odpowiednim wyrniarze.
Wszelkie zalozenia do tego programu wynikaly z programu Ministerstwa Sportu i Turystyki.
Z fiekwencji na basenie wynika, ze dzieci bardzo chqtnie korzystajq z programu, ze rodzice
dbajq o to, aby zajqcia dedykowane dla dziecka byly wykorzystane. MySlq, ie dla tych dzieci
jest to bardzo istotne, ze w systemie szkolnym naucq siq plywad, nabqdq pewnych
urniejqtnoici, nabqdq pewnego obycia na basenie i w wodzie.
Program kosztuje. Wydaje nam siq, Se zarnkniemy go w kwocie 40.000~1,poniewak bqdq
niewielkie oszczqdnoSci. Natomiast dla 120 uczestnikbw 20 godzin tygodniowo bqdzie to koszt
okolo 40.000zl."
Przewodniczqcy Komisji Mariusz Rosiriski
,,Pani Dyrektor powiedziala, ke bardzo waime, ze dzieci moina przygotowaC do szeroko
rozumianego uczestnictwa w kulturze fizycnej, kiedy bqdq dorosle. Mogq zapoznaC siq
z basenem, nie wspomnq juz o tym, i e mogq nabyC umiejqtnoSC plywania, kt6ra jest niezbqlna
jako element wyjSciowy do innych dyscyplin sportowych, np. plywania kajakiem, Beglowania
czy innych rzeczy zwiqzanych ze sportami wodnymi. MoiliwoiC piywania i uprawiania takiej
formy aktywnoSci ruchowej dla zdrowia w iyciu doroslym jest bardzo waine. Nie wspornq
o tym, ze w tyrn okresie dzieci sq bardzo nar-ne
na wady postawy i plywanie przeciwdziala
tyrn wadom postawy, wzmacnia miqSnie i tez w jakiS spos6b ten problem jest rozwiqzywany.
Nie ulega wqtpliwoici, Be koszty prograrnu sq doSC duke. Pozwolilem sobie zrobiC wyliczenia
na podstawie prograrnu realizowanego obecnie. Widzialbym to w ten sposbb, aby dalej

kontynuowad program dla ucznibw klas trzecich, bo jest to najlepszy wiek na rozpoczqcie nauki
piywania. Naleialoby siq zastanowik nad realizacjq programu w przyszlym roku, ale
w dluiszym okresie, np. na 8 czy 9 miesiqcy, bo okres 5 miesiqcy nie jest czasem
wystarczajqcym na naukq p4ywania. Jekeli nabor do programu bylby zrobiony we wrzeSniu
i zajqcia trwalyby od paidziernika do maja lub czenvca w obecnej formule, koszt wynibslby
okolo 80.000zi. Nie uwzglqdnilem wiqkszej iloSci uczni6w i bylyby dwie grupy. Koszty
wynioslyby w6wczas do 100.000~1.W tym roku na realizacjq programu bylo dofinansowanie
z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Nie wiem jakie bqdq mokliwo6ci w tym zakresie w latach
nastqpnych. Widzialbym, aby program ten zacqd od tego roku i kontynuowak go w roku 2017,
aby bylo to rok szkolny. Wymagaloby to znalezienie pieniqdzy w budkecie w tym roku
i oczywiScie zaplanowania Srodk6w w budkecie na przyszly rok. Wedlug moich wyliczen
w tym roku koszt programu wyni6slby 26.000~1-27.000~1,
natomiast w przyszlym roku okolo
53.000~1.Sq to pobieine wyliczenia i na pewno koszty bylyby wiqksze, bo jest wiqcej dzieci.
My619 jednak, ke korzySci jakie wynikajq z programu sq warte zastanowienia
i przeanalizowania, aby program kontynuowad."
Radny Slawomir Osiwafa
,,Programjak najbardziej wart jest kontynuacji. Co oznacza, i e jest 65% og6lu trzecioklasistow
plus rezenvowi uczestnicy? Czy oznacza to, ze nie ma chqtnych do uczestnictwa w tyrn
programie?
Wychodzq z Aoienia, i e jako gmina powinniimy stwarzad dla naszych mieszkahc6w
okreilone w&,
ale przede wszystkim powinnismy siq starad, aby te warunki byly dla
wszystkich jednakowe. Stqd moje spostrzezenia z informacji przedstawionej na pi6mie przez
Paniq Dyrektor dajq pewne wqtpliwoSci, czy faktycznie podchodzimy do tego w sposob
systemowy, czyli jednakowy dla wszystkich dzieci. Dwie szkdy- Jadwisin i Serock jezdkq na
basen do StanislawowaPienvszego, ktbry ma zapewnionq rezenvacjq torow, co daje moiliwosd
swobodnego nauczania. Pozostaie szkoly korzystajq z tahszego basenu w hotelu Warszawianka
i nie majq zapewnionej moiliwoici rezenvacji tor6w. Z drugiej strony te dwie szkoly majq
zajqcia w godzinach przedpohdniowych po zakonczeniu zajqd lekcyjnych, w ramach opieki
sprawowanej przez szkolq. Pozostale dzieci majq zajqcia w godzinach popdudniowych, gdzie
opieka jest wydluiona, ale jednoczegnie wchodzi w pewien konflikt z czasem, planami
rodzicow, ktbrzy m u s q siq do tego dostosowak. Pod tym kqtem stararn siq rozpatrywak @
informacjq, czy faktycznie stwarzamy wszystkim jednakowe warunki, zar6wno mozliwoSci
uczenia siq, jak i dostqpnoSci czasowej.
JeSli jest to program powszechnej nauki plywania, kt6rego pomyslodawcq jest Ministerstwo
Sportu i Turystyki, jakie Srodki z ministerstwa na ten cel otrzymujemy i jaki jest to procent
realizacji programu?
Czy w ramach wszystkich koszt6w jakiekolwiek koszty ponosq rodzice? "
Dyrektor ZOSiP Alicja Melion
,,Budujqc program, trzeba budowak go na pewnych zaloieniach i rozpoznaniu. Podobny
program realizowaliSmy w 2009r. i wiedzieli4my, 2e nie jest, i e nawet jak takie dobro daje siq
4rodowisku jak bezpiatna nauka piywania, z r6inych przyczyn nie wszyscy chcq z tego
skorzystad. M u s q by6 spehione uwarunkowania zdrowotne, nie zawsze dziecku bqdzie
0dpowiada.i dzien wyjazdu na basen itd. Wiedzieliimy, ze wiqkszoik dzieci i rodzic6w bqdzie
zainteresowana basenem. Ponadto patrzyliSmy na wytyczne programu, bo Ministerstwo
oglaszajqc konkurs, ma swoje priorytety. Majqc wszystkie czynniki na uwadze, oszacowaliSmy
65% og6lu trzecioklasist6w. Okazaio siq, ze wiqcej dzieci jest w prograrnie. Sq one na tzw.
listach rezenvowych.

JeSli chodzi o r6wnoSC oferty dla poszczeg6lnych Srodowisk, pewnie kaidy bqdzie mial swoje
skojarzenia i odniesienia do informacji, ktorq przekazalam. Jeden i drugi basen ma swoje zalety
i wady. KtoS powie- Warszawianka- duiy komfort, w godzinach przedpoludniowych- pusty,
nie ma problem6w z rezenvacjq tor6w. Tym tylko siq kierowaliimy. Nie ma problemu, aby
w godzinach przedpohdniowych na basen wszedl nauczyciel z dziedmi i realizowd zajqcia, bo
on w tej chwili nikomu nie przeszkadza. Zlokylo siq tak, ze w szkole w Zegrzu jest jedna klasa,
kt6ra moze mied tak ulozony plan zajqd, ze wchodq na basen w dobrej godzinie. Na nastqpnq
turq przyjekdia grupa uczniow z Woli Kielpinskiej. Jest to blisko miejsca zarnieszkania, niisze
sq koszty dojazdu. Wszystkie elementy byly analizowane przy dowoieniu na basen, aby czas
dowokenia byl optymalny. Czy dzieci sq w tym czasie w Swietlicy, nie wiem. Pewnie jest
rbinie, ke sq tacy, ktorzy sami idq do domu, sq tacy, kt6rych odbierajq dziadkowie itd. Kakdy
musial to wkalkulowad, ze jest jeszcze jedna godzina i w zwiqzku z tyrn pewne rzeczy musimy
poprzesuwad. MusieliSmy podejsd do tego elastycnie, musieliimy poprzesuwad dowokenie,
aby spi@ ten program. Jezeli wchodzi siq w systemowy program w takq skalq jak populacja
w szkole, trzeba pewnej elastycznoici. JeSli chodzi o szkoly w Serocku i Jadwisinie, gdzie jest
nauka w systemie klasa po klasie, nie moina bylo tego zrobid inaczej nik po zajqciach
lekcyjnych. Dzieci ze szkoly w Jadwisinie wracajq z basenu o godz. 19.20- jest to czas, kiedy
autokar konczy kurs.
MySlqc o programie, kt6ry obejmuje populacjq i jak Pan Przewodniczqcy powiedzial,
w przyszlym roku nalezaloby dwie lub trzy grupy dolqczyd, trzeba zwiqkszyd liczbq autobusow,
liczbq tor6w itd. Ukladajqc program, trzeba bardzo SciSle wsp6lpracowaC z kaidq szkolg
z planem tygodniowym, z autobusami. Szkola w Serocku nie moze jeidzid na basen swoim
autobusem szkolnym, bo autobus szkolny konczy trasq dowozenia o godz. 17.20. trzeba bylo
wiqc szukad innego autobusu, kt6ry o 15.30 jest wolny. Zaden autobus dowo%cy uczni6w do
szk61nie konczy czasu dowokenia o godz. 15-30.Trzeba bylo wiqc szukaC odrqbnej mozliwoici
dowozenia. Jest wiele czynnik6w, kt6re trzeba powiqzab. Nie daio siq jednej mapy drogowej
dla k&dego ulokyd i w jednym standardzie dad ofertq dla wszystkich.
JeSli chodzi o zasady finansowania, Ministerstwo Sportu i Turystyki dofinansowuje program.
Udzielilo nam dotacji w wysokoSci 15.000A na 20 godzin zajqC na grupq. Jest to 34% wartoSci
programu. Jest to bezwzglqdna zasada, ze program jest dla dziecka bezplatny."
Z w p c a Burmistrza Jdzef Zajqc
,,Program nie byl przeznaczony dla wszystkich dzieci, ale dla dzieci z wadami. Byla wiqc taka
sytuacja, ze mielismy w tym rozdaniu prosbq ze strony dyrektor6w i rodzicow, Beby objqd
programem wszystkie dzieci. DoloiyliSmy Srodk6w wlasnych, aby z programu mogly
korzystad dzieci nie objqte programem, a rodzice wyrakali zgodq.
Cel jest bardzo w a y . Musimy wszystko ronvaiaC. To co powiedziala Pani Dyrektorelementy techniczne, sq bardzo waine. Dla nas jest to tylko nauka plywania, ale wiem ile pracy
poiwiqcila Pani Dyrektor, aby to wszystko skoordynowad. Drugi element to element
finansowy. Koszt wyniesie okolo 100.000zi. Nie wiem czy znajdziemy Srodki finansowe
w budkecie. GdybySmy wprowadzili program od jesieni, byloby bardzo dobrze."

Radny Krtysztof Boii kowski
,,Czy jest mozliwoSd zorganizowania zajqd nauki piywania, korzystajqc z basenu w hotelu Pan
Tadeusz i Narvil? Czy byla analizowana taka moZliwoSd? Zrnniejszyloby to na pewno koszty
transportu."
Dyrektor ZOSiP Alicja Melion
,,W hotelu Pan Tadeusz basen jest bardzo maiy- nie spelnia wymog6w do prowadzenia zajqC,
natomiast w hotelu Narvil ceny sq wysokie."

Radny Kriysztof Bori kowski
,,Przez 6 miesiqcy 1 rocznik- trzecie klasy kosztujq nas okolo 40.000~1,natomiast 1 rocznik
przez 12 miesiqcy bylby to koszt okolo 100.00021. GdybySmy przeliczyli szkolq podstawowq
przez wszystkie roczniki- 12 miesiqcy- 6 rocznik6w szkola podstawowa, bylby szacowany
koszt 600.000zi, girnnazjum 3 rocniki- 300.000~1,lqcznie 900.000zl. Planujemy budowq
Centrum Sportu i Rekreacji, w kt6rym by6 moke pojawi siq basen. Utrzymanie basenu jest doSk
drogie- okolo 1.000.00021 rocznie. Podejrzewam, i e basen by powstai, bylby dostqpny dla
szk61, jego utrzymanie byloby okolo 1.000.0000~4,byloby tylko 100.000zl potrzeba dobrania
pewnych koszthw, zakiadajqc, ke wszystkie klasy moglyby korzystak z tego basenu. Czy dobrze
romiem?"
Zastgpca Burmistrza Jdzef Zajqc
,,Techniczniejest to niemoiliwe, aby wszystkie rocniki mogly chodziC na basen. Musiaiyby
by6 baseny przyszkolne i tez wszystkie roczniki nie moglyby by6 objqte naukq piywania.
Przez godzinq na basenie moze by6 grupa 15 os6b."
Radny Slawomir Osiwala
,,W wyniku realizacji programu, dzieci naucq siq plywak. Ma to by6 program dotycqcy nauki
piywania a nie ma to by6 program zabezpieczajqcy mozliwoSk korzystania z basenu przez
mlodziez."
Radny Krwztof Borikowski
,,Docierajq do mnie glosy, ze sq problemy z organizacjq zajqk w-fu w szkole w Serocku.
Niekt6re dzieci nie majq prowadzonych zajqk na sali girnnastycznej, tylko na korytarzu.
D@q do tego, aby dowiedziek siq jak wyglqdajq koszty, poniewai za moment bqdziemy jako
Rada podejmowak pewne decyzje na poziomie strategicznym, jakq koncepcjq gminy
realizowak, jakie inwestycje w najblikszym czasie podejmowak. Musimy zagwarantowak
pewnq ofertq dla dzieci, dla mieszkaric6w, ktdra bqdzie speiniala ich oczekiwania. Moje pytanie
dotycqce basenu nie dotyczyio tego, Be kt06 korzysta z basenu, aby nauczyk siq plywak, ale
dla mnie jest to alternatywa w zakresie realizacji zajqC w-fu. Lokalizacja gminy nad Jeziorem
Zegrzynskim moglaby spowodowaC, ke pojawiq siq kolejne talenty sportowe w dyscyplinach
sportowych z w i p n y c h z wodq.
Kwota 900.000~1jest bardzo duiym uproszczeniem, poniewai nie zostaly wliczone koszty
transportu ani koszty trener6w.
Czy autobus dowoacy dzieci na basen jest autobusem szkolnym czy wynajmujemy dodatkowy
autobus?'
Dyrektor ZOSiP Alicja Melion
,,Do programu wynajmujemy dodatkowe autobusy, poniewai autobusy dowoiqce ucznidw do
szk6l koncq trasq o 17.00. Nie mamy moBliwoSci skorzystania z autobus6w szkolnych, jeSli
chcemy dowieik dzieci na basen na godz. 15.30."
Radny K r ~ s z tf oBorikowski
,,By6 moze naleialoby przeprowadzik analizq i zastanowik siq nad zakupem autobusu na
wiasnoSk gminy ."
Zastgpca Burmistrza Jdzef Zajqc
,,MieliSmy system gminnych autobus6w. Potem weszliSmy w system przetargowych piatnych
autobus6w. Z oceny jednej i drugiej sytuacji, lepiej jest wchodzik w system przetargowy,
poniewai! jest to dla nas bardziej opiacalne. Dzisiaj rynek talc wySrubowuje cenq, 2e wieloma

rzeczami na zapas nie musimy siq martwiC. Jeden autobus nie rozwiqzuje nam problemu,
poniewai w jednym czasie bqdzie chcialo z niego skorzystad kilka szk61. Trzeba byloby
stworzyC bazq autobusowq."
Radna Agnieszka Oktaba
,,Czy szkola mogiaby zorganizowaC program m a n i a dla uczniow klas IV, jeSli rodzice
ponieiliby koszty z tym zwiqzane?"
Dyrektor ZOSiP Alicja Melion
,,Jest moBliwoSC organizacji zajqC."
Przewodniczqcy Komisji Mariusz Rosiriski
,,Pan Burmistrz Zajqc zapewnii, ze bqdq prowadzone prace nad kontynuacjq programu."
3.
Rozwaienie wydmenia pracy Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku w dni
powszednie oraz pracy w soboty i niedziele (wniosek radnego Krzysztofa Borikowskiego)

Radny Krzysztof Borikowski
,,Pan Dyrektor wielokrotnie powtarzal, ke sq rdinego rodzaju dzialania, ciekawe zajqcia
organizowane w Centrum Kultury i Czytelnictwa, ktore pozwalajq na rozw6j dzieci i mlodziezy
z terenu naszej gminy. Nie ukrywam, ze myilalem, ze mlodziez moze pojSC do Centrum
Kultury i Czytelnictwa, zagra6 np. w planszowkq, spqdziC czas w bezpiecznym miejscu,
spotkaC siq ze znajomymi. Zimq rozmawialem z mlodzieia, kt6ra chcialaby coS zrobiC, ale
fizycznie nie moze, bo Centsum Kultury i Czytelnictwajest zamkniqte. St@ mbj wniosek, aby
ronvaiyC czy wydluienie pracy Centnun jest mozliwe. Zdajq sobie sprawq, i e jest to zwiqzane
z dodatkowymi kosztami czy organizacjq pracy Centrum. W okresie letnim ten problem nie
wystqpuje. W okresie jesienno- zimowym, kiedy warunki atmosferyczne uniemozliwiajq
spedzenie czasu na powietrm, oferta Centrurn bylaby wskazana."
Dyrektor CKiCz Tomasz Gqsikowski
,,Ronuniem bardzo dobre intencje Pana radnego w zwiqzku z tym postulatem. Wiele
elementow wyklucza to co Pan chcialby, aby dzialo siq w Centrum. Przede wszystkim
najwainiejszy jest beneficjent- mlodziez. Dzisiaj jest duzo mozliwoSci, wystarczy popatrzyC na
ofertq OSrodka Sportu i Rekreacji czy Centrum Kultury i Czytelnictwa, gdzie miodziek ma
mozliwoSC realizowania siq. Cieszyibym siq bardzo, gdyby grupa miodziezy z jakiegoS powodu
przysziaby do Centrurn. Miaibym moze jaki.4 problem gdzie zorganizowaC pewne zajqcia dla
miodziezy, z kim i w jakich godzinach, natomiast cieszylbym siq, gdyby taka grupa przyszla.
ProwadziliSmy bardzo intensywne dzialania od wrzeSnia ubieglego roku do wczorajszego dniaokresu r6inego rodzaju koncert6w, przedsiqwziqC teatralnych r6wniez skierowanych do
miodziezy. W stronq mlodziezy zrobiliSmy kilka bardzo znacqcych gest6w zapraszajqcych ich
do wiqczenia siq w cokolwiek, to bardzo trudny temat. JeSli chodzi o rodzaj wydluienia zajqC,
nie bardzo jest kiedy to zorganizowak. W poniedzialek zajqcia sq od godz. 8.00 do godz. 12.00
oraz od godz. 15.30 do godz. 18.00 (od wrzeSnia do godz. 20.00), we wtorek 16.00-21.30, Sroda
8.00-12.00 oraz 15.00 do 20.30, w czwartek do godz. 18.30 oraz w piqtek do godz. 12.00
i p6iniej do godz. 18.40.
Grupa pracownik6w, ktorych mam i to jak im zabierarn soboty i niedziele, jest do66 znacqca.
WiqkszoSC pracownik6w musi odebra6 wolne godziny za pracq w soboty czy niedziele. MySlq,
ze kwestia dodatkowego etatu nie rozwiee tej sytuacji. Pamiqtajcie Pahstwo, Ze mamy cztery
pomieszczenia, kt6re nawet przy tzw. dzialalnoSci Swietlicy klubowej w jakiS spos6b

utrudnialyby prowadzenie zajqd, kt6re tam siq odbywajq. Przeanalizowalem rok 2015
i przekroczenie norm czasu pracy dochodzi do 60 godzin rocznie, jest to sporo. JeSli chodzi
o wykorzystanie urlopu pracowniczego, jest to na poziomie 18 dni. ade en z pracownikow przez
ostatnie pare lat nie wykorzystal w pelni urlopu, ktbry mid zaplanowany. Staram sie ten
problem rozwipk, wysylajqc pracownik6w na urlop.
JakieS Swiatlo w tunelu widzq w tym naprawdq dobrym pomySlq, jednak uwaiam, 2e warto
byloby go do46 mocno merytorycznie przygotowak i zastanowik siq co moima byloby i dla kogo
zorganizowak w pomieszczeniu po dawnej bibliotece na ul. KoSciuszki. MySlq, ke tego typu
dzialania bylyby moiliwe w tym miejscu. Zalezy mi, aby w tyrn pomieszczeniu wlqczyb zajqcia
kierowane dla dzieci i mlodzieiy, pod nadzorem osoby doroslej. MySlq, ze gdybySmy zakupili
plansz6wki, zachqcili mlodziez, ze jest mokliwoSd raz w tygodniu np. przez dwie godziny
pograk w gry planszowe, byloby zainteresowanie mlodziezy. Natomiast widzq tez jakieh
zagrokenia. Mamy kolejnq debate na temat bezpieczefistwa w gminie. Dowiemy siq od
Komendanta Policji jaki wyglqda sprawa z narkotykami itd., czy dzialalnoSk klubo- kawiarni
bqdi! klubu dla mlodziezy, nie spowoduje w jaki4 spos6b nasilenia patologii. MySlq, i e
w pomieszczeniu po bibliotece bylaby szansa na zorganizowanie miejsca dla mlodziezy. Bqdq
wdziqczny za sugestie z Paristwa strony, w jaki spos6b to realizowak."
Radny Krvsztof Borikowski
,,Romiem, ke jedyny pomysl na dzieh dzisiejszy to zagospodarowanie pomieszczenia po
dawnej bibliotece. Z tego co zrozumialem, na chwilq obecnq nie mogq przyjSk i spedzib czas
w Centrum Kultury. Sq tylko i wylqcznie organizowane zajqcia dla dzieci i mlodzieiy.
Doceniam wszelkie dzialania zorganizowane, warsztaty itd. prowadzone w Centrum Kultury.
Problem, kt6ry zostal zgloszony i dzisiejsze posiedzenie Komisji jest pr6bq wypracowania
mozliwoSd rozwipmia tego problemu, aby tej grupie osob coS zaoferowab.
Pomysl, o kt6rym wspomnial Pan Dyrektor w zakresie zorganizowania zajqb w pomieszczeniu
po dawnej bibliotece, jest dobry, niemniej jest to tez pewien rodzaj rozproszenia. JeSli
chcidbym zawrzed siq w ofercie kulturalnej, idq do Centrum Kultury, gdzie marn moiliwoSC
poprzebywania. Wspornnial Pan, ze w Centnun sq cztery sale do prowadzenia zajqk. Bqdqc
w jednej z tych sal, bqdq mid moiliwoSd podpatrzenia np. proby teatralnej i zainteresowania
siq pewnymi zajqciami. Chodzi o to, aby nie zarnykak siq tylko w enklawie zorganizowanych
grup dzidajqcych w Centrum. Nie wydaje mi siq, i e jeSli jest wykorzystywana jedna sala, to
blokuje wszystkie trzy pozostale. By6 moBe bylyby szersze moiliwoSci, by wykorzystad to
w ramach pomieszczen znajdujqcych siq w budynku Centrurn. Rozurniem wszelkie argumenty
w zakresie nadgodzin pracownik6w. Wprowadzajqc pewne rozwiqzania w tym zakresie,
naledoby siq liczyk z dodatkowymi kosztami. Byd moze bylaby to mo8liwoSk przesuniqcia
godzin pracy pracownik6w, by6 moBe wyznaczenie osoby odpowiedzialnej- niekoniecznie
pracownik. Chodzi o to, aby otworzyk Centrurn Kultury i Czytelnictwa nie tylko na zajqcia
zorganizowane, gdzie ka2dy znajdzie cod dla siebie. Chodzi o zbudowanie otwartej alternatywy
dla mlodzieky tak, ieby walczyk z roinymi nalogami pojawiajqcymi siq wSr6d mlodziezy, aby
budowad mlodzieiy jak najwiqcej alternatyw."

Dyrektor CKiCz Tomasz Gqsikowski
,,Niedawno odbyl siq Przeglqd Amatorskiej Tw6rczoSci Scenicznej. Poziom przedstawien
teatralnych by1 bardzo Sredni, to samo dotyczylo estrady. Idqc za ciqglq chqciq przyciqgniecia
mlodziezy, nagrodziliimy 3 zespoly teatralne. Jeden zesp61 by4 z Woli Kielpinskiej, drugi
z Zegrza, trzeci z Serocka. Wprowadzilem nagrody rzeczowe- ksi@i dla uczestnik6w zespolu,
jak rbwniez instruktorow. Trzy nagrodzone zespoly liczyly lqcznie 48 os6b. Bilety na
wczorajszy spektakl kosztowaly 1521. Dla calej grupy 48 os6b wprowadzilem nagrode
w postaci bezplatnych zaproszeri na wczorajszy spektakl teatralny- niezwykle atrakcyjny,

z niezwyk4ymi efektami specjalnymi. Z grupy 48 os6b na spektakl przyszlo tylko 8 osbb. Kaidy
z dyrektorow szk6l by1 przeze mnie osobiicie zawiadomiony, moi pracownicy byli osobiScie
w szkolach, prosqc, przypominajqc, Ze jest to czas wolny, moina przyjechak z rodzicami.
Smucq siq tym bardzo. Nie kaidego interesuje teatr, proponowaliSmy mlodzieiy koncerty,
spektakle teatralne, taniec. Szukamy r6hych form i zapraszamy ich na r 6 a e zajqcia bezplatnie.
Niestety oddMqk jest bardzo slaby.
Plansz6wki sq bardzo dobrym pomyslem i moiliwym do zrealizowania nawet w obecnym
skladzie kadrowym. M6j zesp61 powiedzial-, ze strasznie cieszy siq z tego, co im proponujq, co
dalem im w ofercie i ze chcq ze rnnq wsp6lpracowaC, ale powiedzieli, Be sq bardzo zmqczeni.
Pracownicy nie sq angaiowani tylko w imprezy organizowane przez Centnun Kultury
i Czytelnictwa, ale r6wniez w imprezy organizowane w poszczeg6lnych solectwach.
Romawiam od diuzszego czasu z Panem Burrnistrzem na temat zwiqkszenia etatu w Centnun
Kultury i Czytelnictwa. R6wniez chcq, aby biblioteka bardziej siq rozwijala.
Nasza oferta skierowana do mlodziezy byla juz od wrzednia tak intensywna, wczorajszy
przyklad jest dla nas tak namacalny i oczywisty, bo 1iczyliSmyna to, ze z tych 48 os6b przyjdzie
przynajrnniej polowa. Sq to rzeczy doSC trudne do realizacji, bo musi by6 rdwniez chqC z drugiej
strony."

Radny Krgwztof Borikowski
,,Czy przeprowadzaliScie Pahstwo ankiety w zakresie potrzeb mlodzieiy? ByC moze problem
wynika z tego, ze oferta Centnun Kultury i Czytelnictwa jest niedopasowana do potrzeb
mlodziezy ."
Dyrektor CKiCz Tomasz Gqsikowski
,,Byta przeprowadzana ankieta przez studentkq, ktorej ankieta byla potrzebna do napisania
pracy magisterskiej. Wyniki ankiety, kt6re p6iniej mi przedstawila, dyskwalifikowaiy nasze
p6iniejsze rozmowy merytoryczne na temat tego co siq dzieje. Ankieta byla skierowana do
uczni6w klas I gimnazjum."
Radny Stawomir Osiwata
,,Chcialbym podziqkowaC radnemu Krzysztofowi Borikowskiemu, poniewai temat, kt6ry
poruszyl jest bardzo w m y . JeSli chodzi o sposoby rozwiqzania, mySlq, ze na dzieli dzisiejszy
nie rozstrzygniemy czy ma by6 tak czy inaczej. Poruszony problem w moim przekonaniu jest
naprawdq w a y . Dotyczy nie tylko samego Serocka, chociaz na przykladzie Serocka by1
zasygnalizowany. W pelni podpisujq siq pod tym, zeby ten temat gdzieS nie uciekl. Wydaje mi
siq, ze powinnismy podejSC do tego inaczej, przede wszystkim w odpowiedzi na pytanie, czym
jesteSmy w stanie zaspokoik zainteresowania mlodzieby. Z mojego doswiadczenia wynika, ze
nie do konca powinniSmy szukaC tematbw, kt6re i tak miodziek sama znajduje. PowinniSmy
mieC urniejqtnoSC wstrzelenia siq w ich zainteresowania. Musimy odpowiedzied sobie na
pytanie czy Centrum Kultury i Czytelnictwa ma zastqpiC Swietlicq Srodowiskowq. Wydaje mi
siq, ze nie. W moim przekonaniu zadania dla Centrum sq troche wyisze, takie stawialigmy do
tej pory i takie sq realizowane przez Pana Dyrektora, aby Centrum Kultury bylo miejscem,
w ktorym osoby majq j u i uksztakowane swoje zainteresowania, albo chcq rozwijaC swoje
talenty albo wychodzimy do nich z ofertq ogblng szerokq na zasadzie zachqty- przyjdz, zobacz,
mo2e spodoba ci siq teatr czy taniec ludowy, moie znajdziesz swoje miejsce przychodqc na
okreSlone zajqcia. Uwaiam, i e to jest bardzo dobrze realizowane i warto byloby kontynuowad
i podnosiC poziom w formach organizacyjnych. Natomiast na pewno problem, o ktorym
wspomina radny Krzysztof Bolikowski, nie powinien by6 realizowany przez Centrum Kultury
i Czytelnictwa. Jako radni, wsp6lnie z Panem Burmistrzem powinniSmy siq zastanowid, czy
jesteSmy w stanie jako organy gminy stworzyC inne warunki, chociaiby dla spelniania tego

typu oczekiwari, czyli chqci spotkania siq w jakimS miejscu ze znajomymi, gry w plansz6wki,
posluchania muzyki itd. Takq role moim zdaniem spelnialy kiedyS tzw. Swietlice TPD.
JeSli znaleilibySmy rozwipanie czy Srodki finansowe na to, abySmy w miejscowoSciach na
terenie naszej gminy tworzyli Swietlice 4rodowiskowe, moim zdaniem one zapelnialyby tq lukq.
Natomiast Centrum Kultury i Czytelnictwa oraz OSrodek Sportu i Rekreacji majq wychodzik
i wychodq z ofertq sportu masowego poprzez organizowanie okreklonych imprez, natomiast
Centrurn Kultury wystepujq z ofertami zorganizowanych zajqC w dostqpie do kultury, kt6ra ma
by6 of* i jednoczesnie jest zachqtq dla tych, kt6rzy siq tym zainteresujq.
Mamy gro mlodzieiy, kt6ra nie korzysta z tego, co dzisiaj oferujemy instytucjonalnie, ale takke
nie jest nam obojqtne, aby ich problemem siq nie zajqk. Moim pomyslem byloby to, gdybySmy
dgyli do tego, aby w kaidej miejscowoSci powstawala Swietlica Srodowiskowa.
Zadania Centrum Kultury i Czytelnictwa sq okreSlone w statucie. Jednym z tych z a d h jest
wspieranie inicjatyw lokalnych. JeSli w danym Srodowisku pojawia siq pomysl, chqC
zorganizowanego dzialania, cieszmy siq, ke Centrum Kultury i Czytelnictwa czy OSrodek
Sportu i Rekreacji wlqcza siq, wspomaga inicjatywy lokalne."

Zastqpca Burmistrza Jdzef Zajqc
,,WiqkszoSk rzeczy, o kt6rych chcialem powiedziek w swojej wypowiedzi przedstawil radny
Slawomir Osiwala. Zgadzam siq z tym tokiem mySlenia.
Przyznajq racjq radnemu Krzysztofowi Borikowskiemu, Ze jest to jaka.4 luka. Nie znarn
oSrodk6w kultury, kt6re zajmowalyby siq rekreacyjno- Swietlicowym elementem. Glbwnie
proponujq konkretne zajqcia, konkretne sekcje. Jest to problem, szczegblnie w okresiejesiennozimowym. Podam przyklad miasta Krosna, gdzie zostal wybudowany budynek Centrurn
Kultury. Dyrektor Centrum powiedzial, i e rbwniei w tyrn budynku nie ma miejsca na tego typu
dzialalnoSk, o kt6rej dzisiaj rozmawiamy. Kto wypehi tq lukq? Obok budynku Centnun jest
duia krqgielnia, przychodzi tam bardzo duio mlodziezy. Sq tam dostqpne krqgle, bilard,
pilkarzyki, gry itd., maly bufet. To jest wlaSnie rola tego typu oSrodk6w. W Serocku tego nie
mamy i pewnie nie bqdziemy mied. W okolicznych gminach nie majq czegoi takiego. Majq
ewentualnie maly bufecik. Natomiast oSrodki kultury odchodzq od tzw. cyklu Swietlicowego,
poniewai chcq, aby w oSrodku bylo konkretne zainteresowanie. Gdyby mlodziez, kt6ra
rozmawiala z Panem radnym Krzysztofem Bohkowskim powiedziala, ze chcialaby utworzyC
jakqS sekcjq, mySlq ze udaloby siq znaleik miejsce. Jest to temat spdecznie wainy, ale
jednoczeinie szalenie trudny."
Radny Sla womir Osiwala
,,Jest w Zegrzu budynek, kt6ry zostal przeznaczony do sprzedaiy. Gmina moglaby wystqpik
z ofertq zakupu tego budynku z przeznaczeniem na utworzeniem tzw. Swietlicy
Srodowiskowej."

(Posiedzenie Komisji opus'cil radny Jaroslaw Pielach).
Radny Krvsztof Bohkowski
,,Chcialbym podziqkowaC za glosy w dyskusji. Zgodzq siq z wypowiedziq radnego Slawomira
Osiwaly i wypowiedziq Pana Burmistrza. Nie chodzi o to, zeby Centnun Kultury zajmowalo
siq tego rodzaju dzialalnoSciq. Jednak w moim przekonaniu powinno to by6 koordynowane
przez Centrum Kultury. Chodzi o rozwipnie problemu, i e mlodziez, kt6ra nie ma co z sobg
zrobiC, popada w pewne patologie.
JeSli chodzi o pomysl w zakresie Swietlic Srodowiskowych, moina o nich porozmawiak.
Niernniej marn proibq do Pana Burmistrza, aby skoordynowak jakieS dzialania. Moze zachqcik
mlodziez, aby wyrazila swoje zdanie, czego ona by oczekiwala. Nie chodzi o to, aby robik

cokolwiek na silq. M6wimy o realnych konsultacjach z miodziekq, ktbre bylyby pr6bq
rozwi@a
problemu. Pan radny Siawomir Osiwda wspornnid o tym, aby w wiqkszych
miejscowoficiach spr6bowat wyodqbnik pewne punkty, kt6re umoiliwialyby spotykanie siq
mlodzieiy latem czy zimq.
Zwracam siq z profibq, abyfimy do wrzeinia sprbbowali zastanowik siq nad konkretnymi
dzialaniami, kt6re mozemy podjqt, jak r6wniez zweryfikowaniem zainteresowania i potrzeb
miodziezy w tym zakresie."
(Posiedzenie Komisji opuici! radny Krzysztof Zakolski).

Przewodniczqcy Komisji Mariusz Rosiiiski
,,Wszyscy dostrzegamy ten problem. Zgadzam siq z wszystkimi wypowiedziami, ze na pewno
nie jest to zadanie Centrum Kultury i Czytelnictwa. Na pewno jest grupa mlodzieiy, kt6ra nie
ma co ze sobq zrobiC. Dobrze byloby w jakiS spos6b ukierunkowak to, &by ten czas nie
wykorzystywali na niszczenie czegoS itd., tylko ieby spqdzili ten czas w bezpiecznym miejscu,
pod nadzorem osoby doroslej. Problem nie dotyczy tylko Serocka. Nie jest to na pewno problem
latwy do rozwisyzania. Dobrym pomyslem jest to, keby spr6bowak w miesiqcach od listopada
do lutego w godz. 19-21 udostqpnik dla mlodzieiy np. sale po dawnej bibliotece. W innych
miejscowoficiach sq sale lub Swietlice Srodowiskowe, trzeba je tylko ponownie uruchomik i np.
w godz. 19-21 udostqpnik dla mlodzieiy i zobaczyk jak to bqdzie wyglqddo, czy bqdzie
zainteresowanie czy nie bedzie zainteresowania. Naleiy to jednak rozpropagowak, oglosit, aby
byla pelna informacja w tym zakresie."
4.
Propozycje kandydatdw do stypendibw, nagrdd i wyrdinien w dziedzinie kultury i sportu

Przewodniczqcy Komisji Mariusz Rosiiiski
,,Zgodnie z obowiqzujqcymi uchwalami dotycqcymi przyznawania stypendibw, nagrdd
i wyr6inien w dziedzinie kultury i sportu, do 30 kwietnia mamy czas i prawo jako komisja
Rady Miejskiej przedstawid propozycje kandydatur do przyznania stypendibw, nagr6d
i wyr6inien."
Radny Slawomir Osiwala
,,Czy w ramach wyr6knienia za dzidalnoSk w dziedzinie kultury miet na uwadze osoby, kt6re
od wielu lat na terenie gminy organizujq akcje Wielkiej Orkiestry ~wiqtecznejPomocy?"
Zastqpca Burmistrza Jdzef Zajqc
,,Do tej pory przyznawalifimy wyr6inienia osobom, ktdre pracujq w tzw. systemie ciqglym na
rzecz kultury, czyli instruktor6w itd. To sq rzeczy akcyjne. Widzialbym przyznanie
wyrobienia za tego rodzaju dzialalnofik."
Przewodniczqcy Komisji Mariusz Rosiiiski
,,Chcialbym zaproponowak dwbch kandydat6w do przyznania stypendi6w w dziedzinie sportu:
Radoslaw Sledziewski i Grzegorz Burakowski. Kontynuujq swojq dzidalnoSC sportowq.
Radoslaw ~ledziewskiciqgle trenuje w drugoligowym klubie Legionovia Legionowo i walczy
o sw6j rozw6j. Grzegorz Burakowski jest zawodnikiem Akademii Legia Warszawa- rocznik
2005. Obydwaj sq mieszkahcarni naszej gminy. Dojeidiajq na treningi, trenujq, rozwijajq sie.
Z tyrn zwiqzane sq koszty i kaida gratyfikacja na pewno wspomaga ich w tej dzialalnoSci."

Przewodniczqcy Komisji Mariusz Rosiiiski
Poddal pod glosowanie propozycjq przyznania stypendium w dziedzinie sportu dla Radoslawa
~ledziewskie~o.
W glosowaniu
Propozycja przyznania stypendium w dziedzinie sportu dla Radoslawa Sledziewskiego zostala
przyjqta przy 3 glosach za- jednoglodnie.
Przewodniczqcy Komisji Mariusz Rosiriski
Poddal pod glosowanie propozycjq przyznania stypendium w dziedzinie sportu dla Grzegorza
Burakowskiego.
W glosowaniu
Propozycja przyznania stypendium w dziedzinie sportu dla Grzegorza Burakowskiego zostala
przyjqta przy 3 glosach za- jednoglognie.
Przewodniczqcy Komisji Mariusz Rosiriski
,,Chcialbym zaproponowak przyznanie wyrbinienia w postaci statuetki dla Pana Miroslawa
~wierczynskie~o.
Jest mieszkaxicem Serocka, dzialaczem klubu sportowego ,,Sokbl" Serock.
Pelni funkcjq kierownika druiyny seniorbw. Prowadzi r6wniei spolecznie stronq internetowq
klubu. Jest osobq bardzo pomocnq i zaangaiowanq w dzialalnoSC klubu i OSrodka Sportu
i Rekreacji. Jest obecny na kakdym treningu i meczu. Prowadzi takke spolecznie stronq
internetowq gimnazjum w Serocku. Wyr6inia siq swoim dzialaniem w Srodowisku."
Radny Slawomir Osiwala
,,JeSli proponujemy wyrbinienie dla konkretnej osoby jako komisja, to albo ta osoba powinna
czymS siq wyk-C
na forum tej komisji albo wniosek powinien wplynqd np. od prezesa klubu.
Rada Miejska nie moie opiniowaC zaslug stowarzyszenia. Je4li w ramach dzialalnoSci na rzecz
sportu, za jaki odpowiada gmina, ta osoba ma zaslugi, to te zashgi na posiedzeniu komisji
powinny by6 przedstawione przez Pana Przewodnicqcego czy czlonka komisji lub Dyrektora
OSrodka Sportu i Rekreacji. Wbwczas mbglbym siq do tego ustosunkowaC. W pewnym
momencie mam poczucie, i e jakakolwiek kandydatura, ktbrq zglosilibySmy na posiedzeniu
komisji bqdzie subiektywnq ocenq danego radnego."
Przewodniczqcy Komisji Mariusz Rosiriski
Poddal pod glosowanie propozycjq przyznania wyr6inienia w dziedzinie sportu dla Pana
Miroslawa Swierczynskiego.
W glosowaniu
Propozycja przyznania wyrdinienia w dziedzinie sportu dla Pana Miroslawa Swierczynskiego
zostala przyjqta przy 2 glosach za i 1 glosie wstrzymujqcym.
Przewodniczqcy Komisji Mariusz Rosiriski
,,Chcialbym zaproponowak przyznanie nagrody za osiqgniecia w dziedzinie sportu dla
Mateusza Zalewskiego. Jest to tenisista stdowy, kt6ry osiqga bardzo wysokie sukcesy w tenisie
stolowym na poziomie og6lnopolskim."
Przewodniczqcy Komisji Mariusz Rosiriski
Poddal pod glosowanie propozycjq przyznania nagrody w dziedzinie sportu dla Mateusza
Zalewskiego.
W glosowaniu
Propozycja przyznania nagrody w dziedzinie sportu dla Mateusza Zalewskiego zostala przyjqta
przy 3 gl-osachza- jednogloinie.

5.
Przyjqcie protokoh z posiedzenia Komisji Kultury, OBwiaty i Sportu w dniu 18 lutego
2016r.

Przewodniczqcy Komisji Mariusz Rosiriski
,,Do treSci protokoh nie zgloszono iadnych uwag. Czy Pahstwo radni chcieliby zgiosiC uwagi
do protokoh? Nie widzq zgloszen. W zwiqzku z powyzszym stwierdzarn przyjqcie protokoh."
6.
Sprawy rciine

Nie zgloszono.
Przewodniczqcy Komisji Mariusz Rosin'ski
Stwierdzil wyczerpanie ponqdku obrad, podziqkowal wszystkim za udzial i zakonczyl
posiedzenie Komisji Kultury, OSwiaty i Sportu o godz. 15.30.

Przewodniczqcy
Kornifly-rtu
Anna
Mariusz Rosiiski

