Protokbl nr 512016
z posiedzenia Komisji Kultury, OSwiaty i Sportu w dniu 18 maja 2016r.

Posiedzenie Komisji odbylo sig w Urzgdzie Miasta i Gminy Serock, ul. Rynek 21.
Poczqtek posiedzenia o go&. 13.00.
Posiedzenie Komisji otworzyl Przewodniczqcy Komisji Kultury, OSwiaty i Sportu Mariusz
Rosinski i poinformowai, ie w posiedzeniu Komisji bierze udzid 5 radnych (nieobecny radny
Slawomir Osiwala- lista obecno6ci- zalqcznik nr I), co stanowi quorum, przy kt6rym Komisja
moze obradowaC. W posiedzeniu Komisji uczestniczyli: Zastqpca Burmistrza Jozef Zajqc,
Dyrektor Zespoiu Obslugi Szkol i Przedszkoli (ZOSiP) Alicja Melion, Dyrektor OSrodka
Sportu i Rekreacji (OSiR) Maciej Golawski oraz Kierownik Referatu Przygotowania
i Realizacji Inwestycji (PRI) Marek Bqbolski (lista obecnoSci- zalqcznik nr 2).

Przewodniczqcy Komisji Mariusz Rosiriski
Przedstawil nastqpujqcy p o q d e k posiedzenia:
1. Stan realizacji przygotowh do budowy Centrum Sportu i Rekreacji w Serocku.
2. Infonnacja o wpiywie zmiany ustawy o systemie oiwiaty dotycqcej cofniqcia
obowiqzku szkolnego dla szeSciolatk6w na organizacjq nauki w klasach pienvszych
szk61 podstawowych, oddzialach przedszkolnych oraz przedszkolach na terenie gminy
Serock w roku szkolnym 20 16/2017 po przeprowadzonym postqpowaniu
rekrutacyjnym.
3. Rozpatrzenie projektu uchwaty w sprawie przyznania nagrody za wysokie osiqgniqcia
w dziedzinie sportu.
4. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie przynania wyroinienia za wysokie
osiqgniqcia w dziedzinie sportu.
5. Przyjqcie protokolu z Komisji z dnia 16 marca 20 16r.
6. Sprawy r6ine.
Do przedstawionego porqdku posiedzenia nie zgloszono iadnych uwag, p o d e k zostal
przyjqty bez uwag.

1.
Stan realizacji przygotowan do budowy Centrum Sportu i Rekreacji w Serocku
Przewodniczqcy Komisji Mariusz Rositiski
,,Chcialbym, abySmy skupili siq na tym co zostaio wykonane w tym roku i w latach
poprzednich, jak wyglqda kwestia przygotowania projektu, czy jest kosztorys zadania, jakie sq
planowane sposoby finansowania zadania."
Kierownik Referatu PRI Marek Bqbolski
,,Projekt z w i p n y z budowq Centrum Sportu i Rekreacji by1 wynikiem konsultacji spolecznych
prowadzonych podczas roinego rodzaju spotkati z mieszkhcami. Zostal okreSlony zakres tego,
co ma zawieraC dokurnentacja. Opracowanie dokumentacji projektowej zostal zlecone do
wykonania wykonawcy wylonionemu w rarnach postqpowania przetargowego. Dokumentacjq
projektowq przygotowala firma VITARO. Na dzien dzisiejszy dokwnentacja zostala
przekazana, jest to dokumentacja kompletna z punktu widzenia prawnego i wykonawczego.
Oznacza to, ze jest to dokumentacja z kompletem uzgodnien, z kompletem opinii, z kompletem

materialow, ktore pozwalajq na rozpoczqcie procedury uzyskiwania pozwolenia na budowq.
Mamy kompletnq dokumentacjq wykonawcq, kt6ra pozwala na ogloszenie postqpowania
o zam6wienie publiczne na realizacjq zadania.
Cena kosztorysowa brutto wynosi 58.876.600,9521.
Rozmawiajqc na temat finansowania i spinania projektu, uzgodniliSmy ze w tym roku musimy
rozliczyb projekt. W tym czasie rozpoczynamy procedure uzyskiwania pozwolenia na budowq
i szukamy mozliwoSci dofinansowania. Na dzien dzisiejszy nie ma iadnych programbw
unijnych, kt6re umozliwidyby realizacjq tego zadania kompleksowo. BraliSmy pod uwagq
dzielenie obiektu, poniewai obiekt zostal zaprojektowany modulowo, tm. budynek jest
skonstruowany w taki sposbb, 2e teoretycznie mbglby dzialat5 samodzielnie (I etap- hala
sportowa z zapleczem sanitarnym), m o h a p6iniej dobudowat5 sale kinowq i oddzielnie czqSt5,
w kt6rej znajdzie siq siiownia itd. Etap moduiowy oznacza, ze rozkladamy inwestycjq na kilka
lat i budujemy ciqgiem.
Moiliwe dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz totalizatora sportowego
zakladajq niewielkie Srodki finansowe w graniach 2.000.000~1-2.500.000d.
Na chwilq obecnq nie jesteSmy w stanie powiedzied kiedy przystqpimy do realizacji inwestycji
i przede wszystkim skqd weimiemy Srodki. Ciqgle szukamy sposobow dofinansowania
inwestycji."
Dyrektor OSiR Maciej Gdawski
,,Wsp6lnie z Panem Burmistrzem byliSmy na spotkaniu z przedstawicielami Departamentu
Infiastruktury Sportowej w Ministerstwie Sportu i Turystyki. Sq trzy programy
dofinansowania:
1) dofinansowanie infiastruktury sportowej na poziomie Ministerstwa Sportu i Turystykimaksymalny poziom dofinansowania- 33%. W naszym przypadku maksymalna kwota,
kt6rq moglibyimy uzyskak to 2.500.000~1,
2) alternatywny program dofinansowania na poziomie wojewodztwa mazowieckiegodofinansowaniejest rnniejsze
3) dofinansowanie infiastruktury lekkiej atletyki przy rozwiqzaniu, ke dzielimy modulowo
infrastrukturq na czqSt5- hala sportowa i stadion, kt6ry midby sluiyt5 r6wniei lekkiej
atletyce i pilce noknej. Maksymalna kwota dofinansowania wynioslaby 1.300.000zl.
Pehowymiarowa hala sportowa jest pewnym minimum, do ktdrego powinniSmy deyk. JeSli
bqdziemy brali pod uwagq tylko i wylqcznie finansowanie ze Srodkbw gminy, nie stat5 nas na
to. PowinniSmy rowmodel partnerstwa publiczno- prywatnego (firma Dekada) lub
zrezygnowak z budowy hali i skupit5 siq na mniejszej inwestycji za okolo 15.000.000z~,co
pozwoli zabezpieczyd funkcjonowanie istniejqcych w gminie sekcji sportowych."
Przewodniczqcy Komisji Mariusz Rosihski
,,Czy koszty, ktbre zostaly przedstawione dotyczq budowy hali sportowej i boiska czy tylko
hali sportowej?"
Kierownik Referatu PRI Marek Bqbolski
,,Jegli mbwimy o kwocie 58.876.600,9521, obejmuje ona kompleksowe zadanie, tj. hala
sportowa, sala teatralno- kinowa, zaplecze sanitarne, zaplecze socjalne, szatnie, trybuny,
boisko, zagospodarowanie terenu, parkingu.
PodzieliliSmy koncepcjq, ktora siq pojawila na dwa etapy: I etap (to co jest potrzebne
w pienvszej kolejnoSci) - boisko z bieMq lekkoatletycznq, hala sportowa z zapleczem
sanitarnym, pomieszczenia sanitarne, pomieszczenia socjalne, pomieszczenia treningowe oraz
sala teatralno- kinowa.

W I1 etapie w przygotowanej koncepcji jest zaplanowany kort tenisowy odkryty oraz basen.
Wydaje siq, ze maksymalny okres budowy powinien wynieSC 4-5 lat. Sq to wydatki na poziomie
okolo 10.000.000zl rocznie.
Najbardziej jest nam potrzebna hala sportowa z zapleczem oraz boisko z biehiq
lekkoatletycznq. Koszt budowy hali i boiska wyni6slby okolo 15.000.0000zl."
(Nuposiedienie Komisji przybfl radny Stawomir Osiwata).
Przewodniczqcy Komisji Mariusz Rosihski
,,Co mieSciloby siq w tej inwestycji za kwotq 15.000.0000zl? Jaka bylaby wielkoSC hali
sportowej? Czy boisko rowniez zostaloby wybudowane?"
Kierownik Referatu PRI Marek Bqbohki
,,Ze wstqpnie przeprowadzonej analizy wynika, ze za kwotq 7.000.000A- 8.000.000zl jesteSmy
w stanie wybudowaC pelnowymiarowq hale sportowq z niezbqdnym zapleczem biurowosocjalnym oraz stadion z bieiniq. Koszt calkowity tego zadania wyni6slby okolo 15.000.00021."
Dyrektor OSiR Maciej Golawski
,,Hala sportowa z publicznoSciq dla okolo 500 os6b, z zapleczem szatniowym- 8 szatni,
z silowniq, salq fitnessljudo."
Radny Artur Borkowski
,,Chcialbym nawiqzaC do wqtku partnerstwa publiczno- prywatnego. Jest koncepcja para
partnerstwa publiczno- prywatnego, poniewai realne partnerstwo publiczno- prywatne polega
na tym, ze podmiot publiczny i podrniot prywatny zakladajq spolkq, realizujq i potem
eksploatujq to przedsiqwziqcie. Z infonnacji, kt6re posiadam, firma Dekada wchodzi tylko na
zasadzie zaangakowania finansowego po to, aby urnoi!liwik realizacjq obiektu. Odnosqc siq do
tego, o czym m6wil Pan Kierownik, moim zdaniem realne, gdyby doszlo do zawarcia tej
umowy, byloby wybudowanie obiektu w ciqgu 3 lat, natomiast proces rozlozenia calego
finansowania moglby obejmowak 10 czy 14 lat. Koncepcja tego rodzaju finansowania
polegalaby na tym, ze zakladana bylaby sp6lkq miqdzy gminq a tq firmq, tylko i wylqcznie
powolana do tego celu. Firma finansuje tq spolkq, powstaje obiekt. Nastqpnie gmina przez 10
czy 14 lat, w zaleinosci od koncepcji, wykupuje udzialy w tej sp6lce. Jest to oczywiScie kwestia
tego jakie sq w a d i . Nie widzialem symulacji przygotowanej przez gminq. Pewnie trudno siq
odnieSC do tego pomysh. Zdajq sobie sprawq, ze wymagaloby to precyzyjnego okreSlenia
symulacji co do kosztow i odwagi ze strony Rady i Burmistrza, zeby w tq koncepcjq wejSC.
Przy rozlozeniu finansowania w kwocie 45.000.000~1na 10 lat, zakladarn, ze z uwzglqdnieniem
kosztbw ich prowizji, mamy wydatki na poziomie 4.500.000zl- 5.000.000~1,co jest oczywiicie
istotnym obcieeniem, ale w mojej opinii mieSci siq w g6mym zakresie mo8liwoSci gminy. Nie
wyklucza to mozliwosci finansowania innych przedsiqwziqC, bo zakladarn, i e nikt nie nam
obetnie udzial6w w podatku PIT i ze bqdzie progres ekonomiczny gminy. Jest ciqgfy naplyw
mieszkhc6w, inwestycje indywidualne sq realizowane i moim zdaniem baza podatkowa bqdzie
rosla. W zwi@u z tym teoretycznie powinno to by6 z kaidym rokiem mniejsze obci@enie
relatywnie do stanu budzetu. Jest to najbardziej maksymalna koncepcja. Chcialbym, 2ebyScie
Panstwo mieli SwiadomoSC tego jak ta analiza wyglqda. Ciekawy jest tez wariant, gdzie mamy
zarysowane boisko i hale sportowq. Nie bqdq ukrywal, ze moje oczekiwania w tym siq
zarnykajq. Natomiast pozostaje pytanie o strategiczny kierunek. Zakladam, ze 5 czy 10 lat, ta
gmina zashguje na takie rozwiqzanie jak sala o charakterze teatralno- kinowym czy basen.
Problem dla nas polega na tym, i e nie mozemy tego kroik na wyobraieniu tej gminy, jakq ona
jest dzisiaj. Musimy zastanowik siq jaka ona bqdzie za co najmniej 5, 10 czy 15 lat. JeSli bqdzie

tutaj mieszkalo 25 tysiqcy ludzi, to bqdziemy mieli do czynienia z zupeinie innymi realiami,
r6wniei w wymiarze ekonomicznym. By6 moke jest to odpowiedk na to o czym dyskutujemy,
by6 moze powinniimy wr6ciC do tego za 5 lat.
Czy projekt (wariant 11) jest tak skonstruowany, i e mokna do niego dostawid dodatkowe
elementy?"
Kierownik Referatu PRI Marek Bqbolski
,,Podstawq do II wariantu byla pierwsza koncepcja. R6inica polega na tym, ke w pierwszej
koncepcji, te elementy- hala z zapleczem sq zwarte, w przypadku I1 wariantu bylyby one
rozrzucone. Budujemy hale sportow% oddajemy jq do W u i ona dziaia, natomiast nie
zamykamy sobie drogi na rozbudowq dalszych element6w. Sam obiekt byiby gabarytowo
mniejszy, natomiast dziaika jest na tyle duia, ze mokemy p6iniej pewne elementy dostawik."
Radny Artur Borko wski
,,Wydaje mi siq, ze duio iatwiej byioby podjqd Radzie decyzjq i uzasadnid decyzjq co do
kierunku w jakim powinniSmy p6jS6, gdybyimy mogli odwolad siq do strategii rozwoju, kt6ra
w miqdzyczasie jest planowana i opracowywana. Zakiadam, Se ze strategii bqdzie wynikalo co
na terenie caiej gminy w perspektywie najblizszych lat musimy zrobid, w jakiej relacji pozostaje
z budowq Centrurn Sportu i Rekreacji. Dobrze byloby doioiyd do tego element prognozy
finansowej gminy i podjqd decyzjq. Pytanie czy mamy ten komfort i czas? Nie wiem na jakim
etapie zaawansowania sq prace nad strategiq rozwoju. Nie wiem tek w jakiej perspektywie
powinniSmy podejmowad te decyzje. JeSli nie jesteSmy zwiqzani iadnymi projektami unijnymi,
w jakimi sensie sarni jesteimy sobie sterem, zeglarzem i okrqtem. Jest tei perspektywa
polityczna Dobrze byioby, gdybyimy na koniec kadencji mogli pokaz.6, ze szpadel jest wbity
w ta, ziemiq a nie ze tylko planowaliBmy to zrobib."
Przewodniczqcy Komisji Mariusz Rosidski
, , M a pytanie dotyczqce historii pozyskania przez gminq dziaiki, na kt6rej ma by6 ewentualnie
realizowana budowa Centrum Sportu i Rekreacji. Od kogo zostaia pozyskana ta dziaika? Czy
mamy jakieS ograniczenia czasowe, jeSli chodzi o rozpoczqcie inwestycji?"
Radny Artur Borko wski
,,Jest obwarowanie dotycqce celu, natomiast nie ma okreilonego terrninu. Starosta jako
reprezentant Skarbu Patistwa w sytuacji, kiedy cel publiczny przez diukszy czas nie jest
realizowany moBliwoS6 cofniqcia darowizny."
Zastgpca Burrnistrza Jdzef Zajqc
,,Kilka lat temu Skarb Paristwa przekazai dziaikq na rzecz gminy na realizacjq zadati
rekreacyjno- sportowych. Starosta mo2e pr6bowa6 cofnqd przekazanie gruntu, ale mySlq, ze
mamy argumenty. Trwajq prace projektowe, jest opracowana koncepcja.
Dobrze byloby, gdybySmy w tej kadencji rozpoczqli ta, inwestycjq. Rozrnowy, kt6re
prowadzaliSmy odnoSnie budowy Centrum dwa czy trzy lata temu, bylo to zupeinie inne
podejicie do Centrum z duBym rozmachem. Duiy rozmach by1 brany pod uwagq tylko dlatego,
i e bqdq Srodki unijne i trudno nie skorzystad z tej okazji, bo p6iniej tych irodk6w nie bqdzie.
Dzisiaj nie ma Srodk6w unijnych na dofinansowanie tego rodzaju dziaiati."
Radny Artur Borkowski
,,Czy sq moiliwoSci uzyskania dofinansowania na zadania zwiqzane z ochronq Brodowiska
w postaci odnawialnych M d e l energii?"

Kierownik Referatu PRI Marek Bqbolski
,,Na etapie projektowania zrezygnowaliSmy z pom ciepla, poniewai generowalo to zbyt duie
koszty. Moiliwe jest uzyskanie dofinansowania na fotowoltaike czy solary, ale to nie sg zbyt
duie Brodki, jaki moiemy uzyskak."
Radny Artur Borkowski
,,Czy byly prowadzone konsultacje z podmiotami, m.in. Warszawianka czy Narvil w konteucie
partnerstwa publiczno- prywatnego? Pojawilo sig tlo sportowe w funkcjonowaniu tych
podmiotow. W pewnym momencie szukali oni dostepnoici obiektow i mogliby poj6C w ten
profil dziaialno6ci. By6 moBe wlqczenie ich w wykonanie takiej inwestycji i zawarcie
w umowie zapisu co do mozliwoSci korzystania z tych obiektbw byloby rozwiqzaniem. Zdajq
tego rodzaju
sobie sprawq, Be realnoid takich pomysl6w jest wqtpliwa. Czy byla rozw-a
koncepcja?'
Zastepca-Burmistrza
-.- Jdzef Zajqc .,
,,Nie rozmacnaiem z przedstacncielami WarszawiankTcqNarllv a Waa-rbyk
zainteresowana, ale postawila pewne warunki, ktore dla mnie nie sq do przejgcia. Nie jest
zainteresowana stadionem w Serocku, ale w Skubiance. Kaidy podrniot prywatny narzuca
swoje warunki."

--

------

-

Przewodniczqcy Komisji Mariusz Rosihki
,,Widzimy jasno, ze sq dwie mobliwo6ci. Pierwsza to, Be brniemy w to, co zostaio zrobione,
je6li chodzi o projekt i probujemy zbudowad super obiekt, ktory zaspakaja wszystkie potrzeby
gminy, ale wi@ siq to z ogromnymi kosztami na poziomie ponad 50.000.000~1.Nie jeste6my
na pewno w stanie tego udiwignqd. Jest jednak mobliwo6C partnerstwa publicno- prywatnego.
Drugi model polega na tym, he zmieniamy projekt i za lqcmq kwotq okolo 15.000.000zlmamy
hale sportowq z zapleczem oraz boisko, co speinia nasze zapotrzebowanie. Czy bqdzie to na
miarq przyszioSci? Trudno w tej chwili to oceniC. Musimy to wszystko przemy6leC, trzeba
bedzie podjqk decyzjq w tej kwestii.
Czy byiaby moAiwoSd przedstawienia symulacji koszt6w budowy Centrum w ramach
partnerstwa publiczno- prywatnego?'
Radny Artur Borkowski
,,Mozemy zaprosiC przedstawiciela firmy na kolejne posiedzenie Komisji."
Rmitig Slawomr'r OsiwaIa
y-------7,,Uwaiam, ze takie obiekty na terenach gmin powinnyb$,TZegolniFjM1-~mM~mszq
gminq takie obiekty sq potrzebne. Oczywi6cie m u s q to by6 obiekty na miarq naszych
mozliwo6ci. Jako organ uchwalodawczy powinniSmy przyjqc pewne priorytety. Zgadzam siq
z Panem Przewodnicqcym Borkowskim, kt6ry m6wi, ze n a s q ambicjg, naszymi d e n i a m i ,
marzeniami jest to, aby gmina za kilkandcie lat liczyla ponad 25 tysiqcy mieszkahc6w, co
pomoli mieC lepszy budzet. Nie mozemy zapominad, ke im wiqcej mieszkdc6w przybywa na
terenie gminy, tym wiqcej marny problemow z zabezpieczeniem ich podstawowych potrzeb
infrastrukturalnych jak drogi, oiwietlenie, kanalizacja, wodociqgi itd. Jako samorqdowcy nie
moBemy o tym zapominad. W pierwszej kolejno6ci musimy zaspakajad najpilniejsze potrzeby
mieszkaficow, ktore jeszcze nie sq rozwiqzane. Natomiast oczywiicie nie mozemy stad
w miejscu i czekak, a2 skoliczymy jedno i dopier0 zaczniemy drugie. Musimy planowad,
podejmowad dzialania. Wydaje mi siq, ze nasze dzialania powinny by6 bardzo realistycznie
sprecyzowane. Je6li mowimy o potrzebie hali sportowej, uwaiam, he 11koncepcja jest bardziej
slusma. JeSli na pocqtku chcemy zabezpieczyt potrzeby sportowo-wychowawcze,

rekreacyjne i kulturalne, przyddaby nam siq hala widowiskowo- sportowa, zabezpieczajqca nie
tylko potrzeby jednej grupy uiytkownikow, ale kt6ra moglaby by6 rowniek wykorzystana na
inne cele. Czy bqdziemy w stanie temu podolak? Na to pytanie musi odpowiedziek przede
wszystkim nasza prognoza finansowa, czy jesteimy w stanie, licqc tylko na siebie, tak to
zaplanowak, ke to przedsiqwziqcie bqdzie zrealizowane ze Srodkow wlasnych i jakim kosztem.
Natomiast jeSli w miqdzyczasie znajdq siq dodatkowe Srodki finansowe, daloby to szansq na
odcieenie tego budzetu zaplanowanego na konkretne wydatki.
Wydaje mi siq, ze w pienvszej kolejnodci powinniSmy podejSk do tego zagadnienia pod kqtem
tego, czy jest to priorytet i na jakim miejscu go ustawiamy? Czy mozemy rozpatrywak to
w fonnie projektowej a na rniarq moBliwoSci finansowych dopier0 podejmowak dzialania
odnoinie wiqkszego planu.
Nie wydaje mi siq, ze jest to glbwny priorytet na terenie gminy na dzieh dzisiejszy. JeSli
natomiast radni uznajq, ze jest to priorytet, to uw-,
ze powinnismy by6 na tyle realni, zeby
ten obiekt na miarq naszych moi!,liwoSci finansowych."

Radny Artur Borkowski
,,Chcidbym zwr6cik uwagq na dwa aspekty. Sam bylem zwolennikiem takiego rozwiqzania,
aby zaplanowak coS co bqdzie rozwiqzaniem z prawdziwego zdarzenia, np. bqdziemy mogli
zaprosid reprezentacjq druzyny juniorow w siatkowce albo zorganizowak turniej, kt6ry bqdzie
diwigniq promocyjnq gminy. M o h a siq skupi6 na realnych potrzebach i prqdzej czy poiniej
schodzimy do tych potrzeb i nawet to pytanie moim zdaniem najduje dzisiaj pros@ odpowiedi.
Potrzeba ta nie bqdzie jutro, za dwa czy cztery lata, ona jest jui dzisiaj. Dla rnnie hala sportowa
bqdzie funkcjonowala od 7.00 do 22.00 i bqdzie zapotrzebowanie. Jest tylko kwestia tego, zeby
odpowiednio to rozplanowak. Dzisiaj decydujemy o pewnej wizji gminy, w jakim kierunku ona
ma siq rozwijad, co ma byC motorem napqdowym jej promocji, umiejqtnoici sprzedania gminy
w tej rzeczywistobci. Polozenie, usytuowanie predestynuje nas do tego, zeby prbbowak
sprzedawak gminq przez pryzmat rekreacji, turystyki, ale tez sportu. Rzucilem tet haslo, ze
moglibygmy aspirowat do rangi Cetniewa a z drugiej strony, idqc w niszq kulturalnq
pozycjonowaC siq w takich miejscach jak Kazimierz Dolny nad Wislq. Jest to wszystko kwestia
urniejflnego zagospodarowania tego potencjalu. Dzisiaj na pewno tego nie zrobimy. Pytanie
czy w tym gronie, ale dobrze byloby to wszystko miek na uwadze, jak sobie to planujemy.
Na wstqpie mySlalem, ze lepiej zaczekak 2 czy 3 lata, nie wykonywak tych ruch6w, bo gdy cog
zrobimy, zarnykamy temat i jui do tego nie wrdcimy, natomiast zrobiC cog porzqdnego. Jednak
mo8e przez pryzmat wywolania dyskusji na temat Centnun, ale tez prymat dyskusji dotycqcej
sytuacji lokalowej w ogwiacie, jak wygldajq zajqcia sportowe w szkolach, jakie sq zarnysiy
i plany funkcjonowania OQrodka Sportu i Rekreacji, jak wyglqda kwestia korzystania
z obiektbw w Dzierieninie przez m i e s z k ~ c 6 wi organizacje z terenu naszej gminy, to wszystko
daje dosyk jasnq odpowiedi, ze chyba nie ma tutaj miejsca na wyczekiwanie 2 czy 3 lata, tylko
trzeba iSC w kierunku realizacji tego przedsiqwziqcia. Marn SwiadomoSC tego, ze nie bqdzie to
na miaq przyszlej wizji gminy, i e za 5 czy 7 lat okaie siq, ze powinniSmy poszukaC innego
ronviqzmia. Moie za 5 lat powinniSmy zastanowik siq czy opr6cz tej hali sportowej nie
potrzebujemy np. gimnazjum z prawdziwego zdarzenia, gdzie wybudujemy kolejnq hale."
Radny Slawomir Osiwata
,,W pienvszej kolejnoSci jako Komisja Kultury, OSwiaty i Sportu powinnismy przedstawik
swoje stanowisko w kwestii danego zagadnienia. Jako radni musimy sobie sami odpowiedziek
czy faktycznie promowanie gminy poprzez sport jest wainiejsze nii baza oiwiatowa, gdzie
wiemy jakie warunki marny w szkolach. JeSli nie mamy podstawowej bazy jakq jest edukacja
szkolna, tam gdzie nasza przyszloSd zaczyna swoje pocqtki edukacyjne, jedli nie jestedmy
dzisiaj w stanie spelniC tych warunkow, jakie bySmy na pewno chcieli, z r6inych przyczyn, ale

przede wszystkim finansowych. JeSli podam przyklad, ze szkola w Zegrzu jest
niewyremontowana, czeka w kolejce na termomodernizacjq, jeSli m6wimy o szkole w Serocku,
gdzie przedszkole, szkola podstawowa i gimnazjum mieSci siq w jednym budynku, jeSli w Woli
Kielpinskiej oddzialy przedszkolne sq namiastkq tego co powinno by6 w przedszkolu, zadajq
pytanie, czy naszym priorytetem jako czlonk6w Komisji powinno by6 rozbudowanie czy
przygotowanie odpowiedniej bazy oSwiatowej a potem kolejnym elementem- tworzenie bazy,
kt6ra tq oSwiatq bqdzie wzmacniala. Nie przekredlam, ze najpierw musimy siq zajqd szkolami
a dopier0 p6iniej zajmowaC rozbudowq hali. Majqc jednak na wzglqdzie, czy budujemy za
kilkadziesiqt zlotych wielkie centrum na miarq Cetniewa, czy lepiej zacqk od budowy hali
sportowej, musimy rbwnolegle pamiqtak o szkole."

Radny Artur Borkowski
,,W takim kontekScie wybudowanie hali czy Centrurn trzeba traktowak jako element, kt6ry
rodaduje napiqcia na poziomie potrzeb szk6l, czy to w ramach zajqk lekcyjnych czy zajqC
pozalekcyjnych. Wigq d e e nadzieje z tym, Be w umiejqtny spos6b bqdziemy w stanie
powiqzak te obiekty, zeby nie tworzyk takiego przekonania, ze male pahstwo zbudujemy przy
kaidej szkole, Be bqdzie hala sportowa, basen itd. Jest to zbyt drogie i nieefektywne
rozwiqmnie. W zwiqzku z tym trzeba to urniejqtnie dostosowak, podzielik. Oczywiste jest, ke
rnniejsze szanse bqdq mieli uczniowie ze szk61 spoza Serocka, ieby skorzystak z hali w Serocku
w trakcie godzin lekcyjnych. Wydaje mi siq, ze musimy to postrzegad jako niezbqdny element
calego systemu."
Przewodniczqcy Komisji Mariusz Rosiiiski
,,RozmawialiSmy na temat budowy Centrum Sportu i Rekreacji na jednej z Komisji w lutym.
Wr6ciliSmy do tego samego tematu, co jest wakniejsze, co jest priorytetem. Sq to bardzo trudne
decyzje. Waine sq potrzeby w zakresie rozszerzenia bazy sportowej w szkolach, ale wakne jest
te8 to, aby powstala hala sportowa i boisko."
Radny Artur Borkowski
,,Chcialbym zaproponowak, abySmy w ciqgu 2 miesiqcy spr6bowali podsumowak dyskusjq
i podjqli decyzjq w zakresie budowy Centrurn Sportu i Rekreacji."
Radny Artur Borkowski
,,Chcialbym zapytak o inwestycjq zwipanq z przebudowq plyty na stadionie pikarskim i relacje
miqdzy tq inwestycjq a budowq Centrurn Sportu i Rekreacji. Jakie sq zarnierzenia, na jakim
jesteSmy etapie, jaki jest kierunek dzialah?"
Zastgpca Burmistrza Jdzef Zajqc
,,W bu&ecie jest kwota 30.000~1na przygotowanie projektu wykonania plyty. Chcemy
przygotowad dokumentacjq, natomiast wiele bqdzie uzaleinione od tego jaka bqdzie decyzja
dotycqca Centrum Sportu i Rekreacji."

2.
Informacja o wplywie zmiany ustawy o systemie oiwiaty dotyczqcej cofniqcia obowiqzku
szkolnego dla szeSciolatk6w na organizacjq nauki w klasach pierwszych szk6l
podstawowych, oddzialach pnedszkolnych oraz pnedszkolach na terenie gminy Serock
w roku szkolnym 201612017 po pneprowadzonym postqpowaniu rekrutacyjnym

Przewodniczqcy Komisji Mariusz Rosiriski
,,ZajmowaliSmy siq tym tematem w lutym. Wracamy do tego tematu, majqc wiqcej informacji
w tym zakresie. OtrzymaliScie Paristwo materiaiy przygotowane przez Paniq Dyrektor Melion.
Poproszq Paniq Dyrektor o przedstawienie informacji."
Dyrektor ZOSiP Alicja Melion
,,Przygotowujqc siq do przysziego roku szkolnego 2016/2017 zderzyliSmy siq z nowq sytuacjq
prawnq, poniewai nastqpiiy zmiany w ustawie o systemie oSwiaty, gdzie dzieci szeScioletnie
wr6ciiy do wychowania przedszkolnego, natomiast obowiqzek szkolny rozpoczyna siq od 7 lat.
Ponadto ustawa, kt6ra zostaia podjqta w 2013r. naiozyia na gminq nowe zadania: dzieci
szeScioletnie sq w obowiqzku przedszkolnym, natomiast dzieci czteroletnie i piqcioletnie majq
prawo do edukacji przedszkolnej. W realiach edukacyjnych omacza to, ze trzy roczniki dzieci
przedszkolnych majq mied zapewnione miejsca do wychowania przedszkolnego. Tak jak
powiedziai Pan Przewodniczqcy w lutym spotkaliimy siq, ieby zastanowik siq nad koncepcjq
prowadzenia rekrutacji oraz zabezpieczenia miejsc w obliczu tej zmiany. Wszystko zalehio
oczywiScie od postaw i decyzji rodzic6w, bo to oni majq tutaj gios i wyraiajq swojq wole
w wyborze dla swojego dziecka szeScioletniego, ale swojq koncepcjq oparliSmy na tym, i e
bqdziemy rozmawiali z rodzicami dzieci szeScioletnich, bo ich decyzje byiy kluczowe dla
calego naszego lokalnego systemu, ieby wybrali w szkolach miejsca w oddziaiach zerowych
dla dziecka szeScioletniego, aby dzieci szeScioletnie zwolniiy miejsca w przedszkolach a to
pozwoli zapewnik miejsca dla dzieci trzyletnich. Zaangaiowani byli w to dyrektorzy, ktdrzy
przedstawili jeszcze raz swojq plac6wkq. PrzeanalizowaliSmy wszystkie miqkkie miejsca
w organizacji miejsca dla dziecka szeScioletniego w szkole, na co naleiy zwr6cid uwagq, co
jeszcze usprawnik, zeby rodzic byi spokojny, ze jeSli przyjmie miejsce dla szeSciolatka
w szkole, moze miek poczucie spokoju, ze nie byia to zia decyzja w konsekwencji dla jego
dziecka.
W tej chwili jesteSmy po zakonczonej rekrutacji przedszkolnej. W tabeli macie Patistwo
pokazane jak ona siq uioiyla (zaiqcmik nr 3). Wydaje nam siq, ze Srodowisko rodzicielskie
gminy Serock podeszio do tego bardzo rozwainie, bo na spotkaniach wszystkie te argumenty
i sytuacja, kt6ra byia przedstawiana, byia przyjqta przez rodzicow i udalo nam siq tak
poprowadzid rekrutacjq, i e w przedszkolu w Serocku i przedszkolu w Zegrzu nie mamy
szeSciolatk6w. Rodzice zrozurnieli sytuacjq zbudowanq nagle i wszystkie dzieci szehcioletnie
trafiiy do oddziai6w przedszkolnych w szkoiach. W wyniku takiej postawy rodzic6w udaio
nam siq wszystkie dzieci w wieku 4-5-6 lat zapewnid miejsca do wychowania przedszkolnego.
Wystqpiia tylko taka sytuacja, jeSli chodzi o Zegrze, i e 4 dzieci, kt6re chciaiy by6 w oddziale
przedszkolnym przy szkole, Burmistrz wskazai jako miejsce do realizacji wychowania
przedszkolnego- przedszkole w Zegrzu. Jezeli takie sytuacje wystqpiq, musimy jako organ
wej.46 w dziaiania. Zabrakio nam 10 miejsc dla dzieci trzyletnich, kt6rych rodzice wnioskowali
o miejsce w przedszkolu w Serocku. 10 rodzic6w nie uzyskaia w tym roku miejsca
w przedszkolach dla dzieci trzyletnich. Inne wnioski skiadane przez rodzicbw, ktdre
wskazywaiy, ze rodzic sklada wniosek w przedszkolu w Serocku, ale jako przedszkole drugiego
wyboru wskazuje przedszkole w Zegrzu czy Woli Kieipiriskiej, zostaiy przekierowane, rodzice
przyjmowali miejsca. Z pienvszej tury wniosk6w, kt6rych ziozono 25 1 na 221 wolnych miejsc,
zakwalifikowaliSmy 2 11, z czego zabrakio nam 10 miejsc dla dzieci trzyletnich w przedszkolu

w Serocku, rdinica wynika z tego, be by4y podwbjnie skladane wnioski. Po weryfikacji
zabrak4o 10 miejsc. Nie rozpatrywaliSmy kandydat6w ponizej 3 lat. M6wimy o kandydatach
do przedszkola od 3 do 6 lat.
Naleiy nadmienid, ke rodzice mogq korzystd z placbwek niepublicznych, ktbre gmina dotuje.
Sq trzy plac6wki niepubliczne na terenie gminy: dwa przedszkola niepublicne i jeden punkt
przedszkolny. W tej chwili doSd d m grupa korzysta z tych placbwek- okolo 80 dzieci. Jezeli
10 dzieci nie dosta4a siq do przedszkola publicznego, bqdzie mogla skorzystat z oferty placbwki
niepublicznej .
JeSli chodzi o rekrutacjq uzupelniajqcq, rekrutacja ta nie bqdzie prowadzona w naszych
placbwkach, poniewai rekrutacjq uzupe4niajqcq przeprowadza siq wtedy, kiedy plac6wki
dysponujq wolnymi miejscami. Wiem, ke mamy pojedyncze wolne miejsca w przedszkolach,
ale nie prowadzimy na te miejsca rekrutacji uzupe4niajqcej, bo do wrzeinia jest jeszcze troche
czasu i obawiam siq, i e w tym czasie mobe pojawit siq szeSciolatek, kt6remu trzeba zapewnid
miejsce w przedszkolu."
(Posiedzenie Komisji opus'cila radna Agnieszka Oktaba).
Radny Slawomir Osiwaia
,,Co dalej z 10 dzieci trzyletnich?"
Zastqpca Burmistrza J6zef Zajqc
,,Sq to dzieci trzyletnie i nie ma obowiqzku przyjqcia ich do przedszkola. Sq dostqpne miejsca
w przedszkolach niepublicznych."
Dyrektor ZOSiP Alicja Melwn
,,JeSli chodzi o nab6r dzieci do klasy I, w tym roku mamy dzieci 7- letnie. Sq to dzieci, kt6rym
w ubieg4ym roku odroczono obowiqzek szkolny, poniewai w ubieglym roku jui by@ objqte
obowiqzkiem szkolnym, ale skorzystaly z forrnuly odroczenia. W 4 szkoiach mamy 60 takich
dzieci. Mamy 46 dzieci 6-letnich, kt6rych rodzice zdecydowali o zapisaniu ich do szkoly oraz
10 dzieci, kt6rych rodzice skorzystali ze zmian ustawowych i te dzieci pozostanq w I klasie
i bqdq kontynuowad edukacjq.
Do klasy I mamy 116 ucznibw. W poszczeg6lnych szkolach przedstawia siq to nastqpujqco:
- Szko4a Podstawowa w Serocku- 34 dzieci w 2 oddzialach, poniewai mamy limit ustawowy
w klasie I nie wiqcej nik 25 uczniow,
- Zesp64 Szk64 w Zegrzu- 25 ucznibw i 1 oddzial,
- Szko4a Podstawowa w Jadwisinie- 23 dzieci w 1 oddziale,
- Zesp64 Szkolno-Przedszkolny w Woli Kielpinskiej 34 dzieci w 2 oddzidach.
Lqcznie bqdziemy mieli 116 uczni6w w 6 oddzia4ach klas I (zaiqcznik nr 4). Oddzia4y bqdq
ma40 liczebne. Jest to niepowtarzalna sytuacja, przez 6 lat bqdq to male oddzidy kosztowne dla
gminy, Finansowanie tak malego oddziah bqdzie kosztowdo gminq tyle samo co oddziah
wiqkszego. Natomiast myilq, be warunki nauczania dla tych dzieci bqdq dobre.
Dla por6wnania podam, ke w ubieg4ym roku mieligmy 25 1 dzieci do klasy I w 11 oddzidach.
Wskainik finansowania- 23 dzieci w oddziale, czyli o 5 dzieci wiqcej w oddziale, a wiqc
32.00024 by40 wiqcej na jeden oddzial w stosunku do tego, co mamy planowane w tym roku.
JeSli chodzi o dane statystyczne, bo zawsze nas to interesuje, slyszymy, ze w Polsce oko4o 20%
dzieci szeScioletnich planuje p6jSd do klasy I, u nas ten wskainik wynosi 22%, bo w obwodach
szkolnych z rocznika 20 10 mamy 208 dzieci."

Z-pca
Burmistrza Jdzef Zajqc
,,W wyniku tych zmian w subwencji oiwiatowej mamy straty o okolo 1.000.000zl rocznie. Jest
to naprawde duiy ubytek w budzecie, poniewai subwencja na dziecko szkolne wynosi 8.1 5021,
natomiast subwencja na dziecko przedszkolne wynosi 1.37021 rocznie."
Dyrektor ZOSiP Alicja Melion
,,Podsumowujqc sytuacjq szkolno- przedszkolnq na poziomie szeiciolatka, widzimy, ze wzrosla
w tyrn roku liczba oddzial6w przedszkolnych, bo mamy o 2 oddzia4y przedszkolne wiqcej1 oddzial przedszkolny w Serocku i 1 oddzial przedszkolny reaktywowany przy szkole
w Zegrzu. W ubieglym roku w Zegrzu nie mieliimy oddzialu przedszkolnego, poniewai
sze4ciolatki byly w obowiqzku szkolnym. Jest to oczywiicie reasumpcja tego, o czym m6wil
Pan Burmistrz Zajqc, czyli wzrost zadari przedszkolnych finansowanych ze irodk6w gminy
a zmniejszenie subwencji o liczbq dzieci, ktbra zostala w edukacji przedszkolnej."
Przewodniczqcy Komisji Mariusz Rosiriski
,,Jeili chodzi o oddzialy przedszkolne przy szkole podstawowej w Serocku, w ubieglym roku
szkolnym byly 4 klasy I, term sq 2, natomiast doszedl 1 oddzial przedszkolny. Nie ma wiqc
zagrokenia utraty pracy dla nauczyciela."
Dyrektor ZOSiP Alicja Melion
,,Ze strony dyrektora otrzymalam odpowiedi, ze nie ma zagrozenia utraty pracy dla nauczyciela
w szkole podstawowej w Serocku. W konsekwencji tego stanu rzeczy bedziemy mieli jeden
oddzial wiqcej, dlatego, ze wychodzq dwie klasy VI, mamy dwie klasy I, czyli konstans, jeili
chodzi o oddzialy szkolne, ale przybywa 1 oddzial przedszkolny. Taka sama sytuacja jest
w szkole w Zegrzu, i e oddzialy szkolne sq na tyrn samym poziomie, natomiast przybywa
oddzial przedszkolny. Rynek pracy nam siq powiqkszy. Nie zmniejszy nam siq w obszarze
moiliwoici zatrudnienia nauczycieli, natomiast jeili chodzi o uznawalnoid kwalifikacji,
przepisy stanowiq, ze edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna sq rownoleglymi
kwalifikacjami. Nauczyciel moze byd zatrudniony w przedszkolu i w szkole w obszarze klas
1-111. Nie spowodowalo to problemow w tym przypadku. Natomiast problem jest tego rodzaju,
ze zmienia siq pensum, w szkole pracuje siq 18 godzin, natomiast w przedszkolu 22-25 godzin."
Przewodniczqcy Komisji Mariusz Rosiriski
,,Bardzo dobrze wyglqla iloid dzieci szeicioletnich, ktorych rodzice zdecydowali, ze bqdq
chodzid w oddzialach przedszkolnych i do klas I. Jest to bardzo zadawalajqce, poniewai
sytuacja moglaby wyglqdak inaczej. Mam pytanie jeili chodzi o oddzial przedszkolny
w Jadwisinie, gdzie jest tylko 6 os6b. Jak ten oddzial bqdzie funkcjonowal?"
Dyrektor ZOSiP Alicja Melion
,,Rekrutacja odbywa siq tylko na wolne miejsca, jest jeszcze prawo do kontynuacji.
Przeprowadzarny rekrutacje zgodnie z przepisami tylko na wolne miejsca. Dziecko, kt6re jest
jui w przedszkolu, nie jest drugi raz rekrutowane. W oddziale przedszkolnym w Jadwisinie
z kontynuacji jest 17 dzieci i dodatkowo rekrutacja na wolne miejsca."
Przewodniczqcy Komkji Mariusz Rosiriski
,,Jaka bqdzie symulacja na lata nastqpne, jeili chodzi o miejsca w przedszkolach na podstawie
obecnej sytuacji demograficnej? Jak bqdzie wyglqdala sytuacja z dziedmi trzyletnimi, ktdrym
od przyszlego roku bqdzie trzeba zapewnid miejsce w przedszkolu?"

Dyrektor ZOSiP Alicja Melion
,,Demografia u nas jest zmienna. MieliSmy lata wyzowe od 2008r. do 2010r., gdzie mieliSmy
okolo 200 dzieci w roczniku. Od roku 201 1 do roku 201 5 marny spadek o okoio 30-40 dzieci
w roczniku. Pozwolilo nam to tez latwiej w tym roku zmieicik siq w edukacji przedszkolnej.
Poza naszymi placdwkami przedszkolnymi 130 rodzic6w korzysta z miejsc niepublicznych
albo plac6wek w zewnqtrznych gminach. Co bqdzie w nastqpnych latach? Zakladam, i e
w latach 20 16-20 17 bqdzie lekki wzrost urodzen.
JeSli chodzi o zabezpieczenie miejsc w obliczu sytuacji, he od przyszlego roku kaidy trzylatek
zgloszony ma dostab miejsce w przedszkolu. Majqc na uwadze 2019r.- miejsca przedszkolne
przy szkolach, musimy podjqk decyzjq, czy szkoly modernizujemy pod kqtem oddzialow
przedszkolnych. Od przyszlego roku uzyskamy 25 miejsc w Jadwisinie, poniewai! konczymy
rozbudowq czqSci szkolno- przedszkolnej. Zaplanowaliimy tam dodatkowo jednq sale
przedszkolnq. Uwaiam, ze bqdzie to jeszcze malo, ieby daC miejsca wszystkim dzieciom.
MySlq, ze wejdziemy w mechanizm oglaszania konkurs6w dla plac6wek niepublicznych, aby
rodzicom zaoferowaC na warunkach przedszkola publicznego miejsca w plac6wkach
niepublicznych, poniewai ustawa daje takq mozliwo~k.Oglaszamy konkurs w sytuacji, kiedy
nie jesteimy w stanie zabezpieczyk miejsc w plac6wkach publicznych. Oglaszamy konkurs
tylko dla takiej iloSci miejsc, jakiej zabraklo w wyniku prowadzonej rekrutacji miejsc wlasnych.
Przedszkola niepubliczne m u s q przyjqd warunki prowadzenia przedszkola na warunkach
publicznych, czym nie sq do konca zainteresowani, bo rodzic ma mieC 5 godzin zajqC
bezpiatnych a za pozostale godziny placi tylko lzl, majqc standardy pracy przedszkola
publicznego. Placimy 100% bieacych kosztow utrzymania dziecka w naszych plac6wkach.
W tej chwili dofinansowanie do przedszkoli niepublicznych wynosi 75%, w przypadku
konkursu i standard6w przedszkola publicznego, piacimy 100% koszt6w bieacych."
Przewodniczqcy Komisji Mariusz Rosiiiski
,,Czy bylo analizowana moiliwoSC wprowadzenia opiekuna dziennego? Matka, kt6ra ma
dziecko moke dodatkowo opiekowak siq czworkq dzieci, jest mozliwoSk zawarcia
z Burrnistrzem umowy cywilnoprawnej. MoZ;liwoSC takq dopuszcza tzw. ustawa zlobkowa."
Dyrektor ZOSiP Alicja Melion
,,M6wimy o ustawie o opiece nad dzieckiem do lat 3. Natomiast przedszkola sq dla dzieci od
3 lat."
3.
Rozpatnenie projektu uchwaly w sprawie przyznania nagrody za wysokie osiqgniqcia
w dziedzinie sportu

Przewodniczqcy Kornisji Mariusz Rosiriski
,,Projekt uchwaly dotyczy przyznania nagrody w dziedzinie sportu dla Mateusza Zalewskiego.
Tematem tym zajmowaliSmy siq na poprzednim posiedzeniu Komisji, gdzie zostala zgioszona
i zaakceptowana propozycja przyznania nagrody."
Przewodniczqcy Komisji Mariusz Rosiiiski
Poddd pod glosowanie projekt uchwdy w sprawie przyznania nagrody za wysokie osiqgniqcia
w dziedzinie sportu.
W glosowaniu
Projekt uchwaly zostal zaopiniowany pozytywnie przy 5 glosach za- jednogloSnie (zalqcznik
nr 5).

4.

Rozpatnenie projektu uchwaly w sprawie przyznania wyrdznienia za wysokie osiqgniecia
w dziedzinie sportu

Przewodniczqcy Komisji Mariusz Rosiriski
Projekt uchwaly dotyczy przyznania wyroinienia w postaci statuetki dla Pana Miroslawa
'7
Swierczynskiego za wysokie osiqgniqcia w dziedzinie sportu."
Przewodniczqcy Komisji Mariusz Rosiriski
Poddal pod glosowanie projekt uchwaly w sprawie przyznania wyroinienia za wysokie
osiqgniqcia w dziedzinie sportu.

W glosowaniu
Projekt uchwaly zostal zaopiniowany pozytywnie przy 5 glosach za- jednoglognie (zalqcznik
nr 6).

5.
Przyjecie protokolu z posiedzenia Komisji z dnia 16 marca 2016 roku

Przewodniczqcy Komisji Mariusz Rosiriski
,,Do treSci protokolu nie zgloszono iadnych uwag. Czy ktoi z Pahstwa chcialby wnieSC uwagi
do treici protokolu? Nie widzq zgloszen. W zwiqzku z powyzszym protokol zostal przyjqty."

6.
Sprawy rdine

Przewodniczqcy Komisji Mariusz Rosiriski
1. ,,Proszq o informacjq dotycqcq wysokoSci Srodkow fmansowych przeznaczonych na
realizacjq programu opieki nad bezdomnymi zwierzqtarni w roku 2015? Ile spotkah
edukacyjnych bylo przeprowadzonych w szkolach, kto prowadzil te spotkania, jakie
byly koszty z tym z w i p n e ? Ile bylo akcji z w i p y c h ze zbi6rkq karrny dla zwierqt?
Gdzie byly prowadzone?
2. Zostalo wybrane logo Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku. Zglaszdem wniosek
o zmianq nazwy OSrodek Kultury na Centrum Kultury i Czytelnictwa na tablicy
informacyjnej znajdujqcej siq na ul. Pultuskiej w Serocku obok sklepu ,,2abka9'. Czy
zostaly jui podjqte jakieS dzialania w tym zakresie?
3. Chcialbym zapyta6 o tablice Leine zagadki przy Yacht Clubie. Tablica byla
uszkodzona, zostala zdemontowana i do tej pory nie zostala zarnontowana. Na
wysokoSci hotelu Narvil pojawila siq inna mniejsza tablica- leSne zagadki. Czy jest to
ta sarna tablica, ktdra znajdowala siq przy Yacht Clubie? Czy poprzednia tablica- LeSne
zagadki zostanie zarnontowana w tym samym miejscu, czy tei bqdzie wyznaczona inna
lokalizacja?"
4. Chcialbym poprosik o rozwaienie zainstalowania przy sklepie Wodnik tablicy
informujqcej o dojeidzie do szkoly podstawowej, girnnazjum i szkoly
ponadgimnazjalnej. Docierajq do mnie uwagi, i e wielu kierowc6w autobusow ze szkol
spoza terenu gminy ma problem z dojazdem do szkbl w Serocku."
Radny Slawomir Osiwata
,,Czy konkursy na stanowiska dyrektorow szkol zostaly jui rozstrzygniqte?"

Zastfpca Burmistrza Jdzef Zajqc
,,Konkursy zostaiy ju2 przeprowadzone, natomiast nie wszystkie zostaiy rozstrzygniqte. Zostaiy
rozstrzygniqte konkursy na stanowisko dyrektora Pmedszkola w Serocku oraz dyrektora
Gimnazjurn w Serocku. Nie zostal rozstrzygniqty konkurs na stanowisko dyrektora Szkoiy
Podstawowej w Jadwisinie, poniewai pod wzglqdem fonnalnym ziozone dokurnenty byiy
niezgodne z rozporqdzeniem. W zwiqzku z tym komisja konkursowa nie dopuSciia
kandydatow do drugiego etapu, konkurs nie zostai rozstrzygniqty."
Radny Artur Borkowski
,,Ilu kandydat6w braio udzial w konkursie?"
Za*pca Burmistrza J6zef Zajqc
,,W przypadku Szkoly Podstawowej do konkursu zgiosiio siq dw6ch kandydatow, natomiast do
konkursu na stanowisko dyrektora Pmedszkola w Serocku oraz dyrektora Girnnazjum
w Serocku zglosili siq tylko obecni dyrektorzy."
Przewodniczqcy Komisji Mariusz Rosiriski
Stwierdzil wyczerpanie porzqdku obrad, podziqkowai wszystkim za udzial i zakonczyi
posiedzenie Komisji Kultury, OSwiaty i Sportu o godz. 15.15.
Przewodniczqcy

