Protok61 nr 612016
z posiedzenia Komisji Kultury, Ogwiaty i Sportu w dniu 9 czerwca 2016r.

Posiedzenie Komisji odb#o siq w Urzqdzie Miasta i Gminy Serock, ul. Rynek 21.
Poczqtekposiedzenia o godz. 15.00.
Posiedzenie Komisji otworzyl Przewodnicqcy Komisji Kultury, Oiwiaty i Sportu Mariusz
Rosinski i poinformowal, i e w posiedzeniu Komisji uczestniczy 4 radnych (nieobecni radni:
Agnieszka Oktaba i Artur Borkowski; lista obecnogci- zalqcznik nr I), co stanowi quorum,
pmy kt6rym Komisja moie obradowad. W posiedzeniu Komisji uczestniczyli zaproszeni goicie
(lista obecnogci- zalqcznik nr 2).

Przewodniczqcy Komisji Marilrsz Rosiriski
Przedstawil nastepujqcy porzqdek posiedzenia:
1. Spotkanie z przedstawicielem firmy Dekada w sprawie budowy Centrurn Sportu
i Rekreacji w Serocku.
2. Przedstawienie plan6w organizacji akcji ,,Lato w mieScieW.
3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budzetu Miasta i Gminy
Serock za 201 5r. w zakresie tematycnym komisji.
4. Sprawy roine.
Do zaproponowanego porqdku posiedzenia Komisji nie zgloszono iadnych uwag. Porqdek
posiedzenia zostal przyjqty bez uwag.

1.
Spotkanie z pnedstawicielem firmy DEKADA w sprawie budowy Centrum Sportu
i Rekreacji w Serocku
Prezes Zarzqdu DElYADA Wojciech Konat
,,Sp6lka DEKADA od ponad 10 lat dziala na rynku samorqdowym. Dzidamy w trzech
obszarach. Dzisiaj skupimy siq na obszarze inwestorskim. Propagujemy metode finansowania
dobrych gmin, kt6re stad na zaciqgniqcie takiego zobowiqzania w formie inwestycji
kapitalowej.
Do przeprowadzenia transakcji potrzebne sq 3 podmioty: samorqd- sp6lka komunalnainwestor (DEKADA). W pierwszym kroku sp6lka DEKADA wplaca pieniqdze do spaki
komunalnej, za co otrzymuje udzialy w tej spolce. Nastqpnie sp6lka komunalna rejestruje
podwyiszenie kapitalu w sqdzie rejestrowym. Dopiero po podwyiszeniu kapitaly stajemy siq
wlaScicielem udzial6w. Zgodnie z umowq przedwstqpnq, kt6rq podpisujemy z gminq, mamy
obowiqzek sprzedaiy udzial6w. Sp6lka komunalna ma u siebie pieniqdze kapitalowe,
w zwizpku z tym sp6lka nie placi od nich odsetek. Koszt finansowania jest po stronie
samorqdu, dlatego tei jest bardzo niski, por6wnywalny z kosztem kredytu bankowego bqdi
obligacji. Samorqd splaca udzialy w okreilonym czasie.
Dzielimy sprzedai udzial6w na pakiety. WlasnoSC przechodzi od razu na gminq. W ciqgu
tygodnia od rejestracji gmina znowu jest wlaicicielem 100% udzialow w sp6lce. Zaleiy nam
na tym, aby mied okreilone przw przyszloici jako zapiata za udzialy. Taki jest wymog
finansujqcych nas bank6w. Jest moiliwoSC wczeSniejszej splaty udzial6w przez samorqd,
kt6ra nie wi@e siq z dodatkowymi kosztarni.

KorqSci dla sv6lki:
- sp6lka nie placi odsetek od tego finansowania, poniewai jest to jej kapital. W zwipku z tym
pokazujemy lepszy wynik sp6lki. Zazwyczaj spblki, kt6re budujq obiekty sportowe,
rekreacyjne, sq trudno dochodowe, co nie znaczy, ke nie moga by6 dochodowe. Warto wiqc
odci@yC spolkq z koszt6w finansowych.
-zmniejszenie ryzyka zarzqdu sp6lki z punktu widzenia naruszenia poziomu kapitidu
(kontynuacja dzialalnoici) z tytulu straty bie&jcej i lat ubieglych (wyZszy kapital nii strata).
-poprawa zdolnoSci kredytowej,
- zminimalizowane ryzyko pomocy publicznej w Swietle wytycznych KE-nowe akcjel udzialy
sq obejmowane przez inwestora prywatnego.
KorzvSci dla ist:
-W przypadku budowy kompleksu sportowego przez spolkq, bedzie koniecznoSC
dokapitalizowania, jeSli obiekt bedzie nierentowny. Jeili obiekt bedzie rentowny, jest szansa,
Ze spska bqdzie wplacala pieniqdze do budzetu gminy albo ona bedzie pbhiej placila nam za
te udzialy.
-szybciej osiqgniqty jest poziom rentownoSci,
- latwiej skomercjalizowaC bardziej dochodowg spoikq,
- pelna kontrola nad sp6lkq przez caly okres finansowania,
- jeSli sp6lka generuje wystarczajqce przychody moze odkupiC swoje akcjel udzidy w celu
umorzenia i zwiekszyC dochody majqtkowe jst,
- brak wplywu transakcji na wskainik z a d k n i a jst- zaplata ceny za akcjeludzialy lqcznie
z kosztem finansowania stanowi wydatek inwestycyjny,
-zwiqkszona moiliwoSC finansowania wkladu wlasnego dla projektow realizowanych
w rarnach nowej perspektywie unijnej,
- moAiwoSC wykorzystania zapisanych jui? w WPF Srodk6w zapisanych w planowanych
wydatkach inwestycyjnych nieprzypisanych jeszcze do konkretnych projektbw
inwestycyjnych- brak koniecznoici zmiany WPF a jedynie uszczegblowienie przeznaczenia juz
zaplanowanych wydatkdw inwestycyjnych na zadania zaplata za akcjeludzialy.
- rnniejsze potrzeby finansowe w najblizszych latach- mokliwa dwuletnia karencja w zaplacie
ceny za akcjel udzialy tak kapitalu, jak i kosztu finansowania,
- nizsze zapotrzebowanie sp6lki na transfery zaliczane do przychodow sp6lki i jednoczesnie
wydatk6w bie3cych jst.

(Naposiedzenie Komisji przybyla radna Agnieszka Oktaba).
Jedymj kwestiq do rozstrzygniqcia, kt6ra u Paristwa nie wystqpuje, jest to, i e dana sp6Uta nie
mogla wczedniej mieC dotacji ze irodk6w europejskich. Istnieje w6wczas duie
prawdopodobienstwo, t e w umowach z Marszalkiem Wojewddztwa byl pewien okres trwaloSci
projektu. W okresach trwaloSci projektu jest zazwyczaj zakaz zmiany akcjonariuszy czy
udzialowc6w.
Pozwolilem sobie przygotowab raport finansowy grniny Serock po to, aby pokazat jak Paristwa
grnina wyglda. Dochody biekqce w 2015r. wynosily 49.999.164~1,bardzo dobre dochody
z tytulu udziah w podatku PIT, z podatku od nieruchomoici, nieznaczne dochody ze sprzed&y
majqtku. Zadluienie gminy na koniec 20 15r. wynioslo 13.558.01221. Po stronie wydatkowej,
bardzo wysokie- siqgajqce nawet 25% dochod6w- wydatki inwestycyjne, co dobrze Bwiadczy
o gminie. Oceniam Pahstwa gminq jako gminq dosyC b o g a ~By6
. moie nie jest to duiy budiet,
ale zr6wnow&onyY o duiym poziomie wydatk6w inwestycyjnych. Nadwy&a operacyjna
wynosi okolo 8 milion6w zlotych, jest to okdo 15% dochod6w og6lem.

Chcialbym pokazad Paristwu przykladowy harmonograrn splat. Zaloglem kwotq 45.000.000zl.
Roczne platnoSci z tego tytuh w 2017 i 2018r. wynosq 2.300.000zl, w kolejnych latach sq to
kwoty okolo 4.500.000~1.Tennin splat do 2030r. W tej chwili w Pahstwa budkecie wydatki
inwestycyjne sq na poziomie 8.000.000zl- 10.000.000zl. Zrobilem talc duiq kwotq, aby pokazak
Pahstwu skalq moiliwoSci finansowania dobrej gminy tq metodq. Gmina zyskuje pieniqdze na
inwestycje, ktdre chce wykonak a jednoczeSnie nie blokuje sobie mozliwoSci inwestycyjnych,
kt6re moie zrealizowak zaciqgajqc kredyt bqdi obligacje. Warto zwr6cik uwagq, ze jeieli
gmina za d e o po2yczy w formie kredytu lub obligacji, automatycznie wzroSnie koszt kredytu
i obligacji." (dqcznik nr 3).

Radny Krzpztof Bonkowski
,,JeSli chodzi o WPF, sq zapisane pewne inwestycje. JeSli mamy cog uszczknqk z WPF, oznacza
to, ze pewne inwestycje nie zostanq zrealizowane. Rozumiem jednoczeinie, i e mamy pewien
zapas miqdzy 7 miliondw zlotych a 12 milindw zlotych, jakie obecnie inwestujemy, a kt6re
mogq wejSk w realizacjq tego projektu.
JeSli chodzi o wskainik finansowy gminy, wydatki nadal siq pojawiajq. Rozumiem, ze nie idzie
to na splatq kredytu i zobowipah, ale mamy wykup akcji, co r6wniez jest realnym wydatkiem.
Nie wiem, czy w analizie finansowej pojawiajq siq koszty utrzymania obiektu. Proszq pamiqtak,
ke jekeli realizujemy inwestycjq za 35 miliondw zlotych, mamy taki a nie inny wskainik
finansowy i w momencie, gdy oddamy do realizacji inwestycjq, bedzie ona nas kosztowak
1 lub 2 miliony zlotych rocznie, co r6wnie8 negatywnie wplynie na budzet, co jest ukrytym
kosztem alternatywnym, kt6ry rowniez w WPF naledoby uwzglqdnik."
Prezes Zarzqdu DEKADA Wojciech Konat
,,Zazwyczaj jest tak, ke centrurn sportowe czy aquapark to nie sq inwestycje rentowne, nie
przynosq zysku. Wiem, i e Pan Dyrektor ma pomysl na to, jak zwiqkszyk przychody centrurn
sportowego, aby by10 ono jak najbardziej dochodowe. Natomiast przyszloSciowo musimy
zaloiyk, i e gmina bqdzie musida dokladak do tej inwestycji.
Ja przychodzq ze strukturq finansowq, ale Paristwo musicie odpowiedziek sobie na pytanie, jaka
skala inwestycji moze by6 i ile pieniqdzy rocznie musicie do tego dolokyk. Nie powiedzialem,
Be to siq zbilansuje.
JeSli chodzi o twierdzenie, ze zarniast rat kapitalowych mamy inny wydatek, dokladnie to
powiedzialem. Nie przychodzilbym do Pahstwa, gdyby wydatki inwestycyjne z tytulu tej
inwestycji byly wyzsze niz odsetki i raty kapitalowe, kt6re musielibyicie Paristwo zaplacid,
biorqc to na siebie.
Odnosqc siq do pierwszego twierdzenia, nie przejrzalem Paristwa planu inwestycyjnego.
W z w i e u z tym nie jestem w stanie dyskutowak na jak dlugo konkretne wydatki inwestycyjne
macie Paristwo zaplanowane. Z doswiadczenia wiem, i e na rok, na dwa lata, maksymalnie na
trzy lata wydatki inwestycyjne, kt6re mamy zaplanowane w WPF, sq wykorzystane prawie
maksymalnie. Dajemy dwuletniq karencjq i zaczynacie Paristwo splatq od kolejnych lat. Jak
duio zarezerwujemy w WPF na splatq tej inwestycji, zalezy od skali i od tego jakq decyzjq
Paristwo podejmiecie. My nie bqdziemy analizowak projektu pod kqtem jego rentownoSci."
Radny Krtysztof Borikowski
,,Chcidbym zapytak o model hybrydowego finansowania, tzn.nie tylko przez Paristwa, ale
takie poprzez dotacje unijne. Czy Paristwo tek w tym pomagajq, pozyskujq Srodki i szukajq
tego typu moiliwoSci bqdz innych irddel wsparcia?"

Prezes Zarzqdu DEKADA Wojciech Konat
,,Stawiamy na specjalizacjq. Nie zajmujemy siq dotacjami unijnymi. OczywiScie prezentowany
przez nas model finansowania nie ogranicza w iadnym stopniu moiliwoSci pozyskania
Srodk6w unijnych."
Radny Kr~ysztofBohkowski
,,Dzisiejsza dyskusja dotyczy tylko sposobu na sfinansowanie inwestycji. Zglaszaiem do
projektu pewne uwagi. W obecnym projekcie nie uwzglqdnione sq kadne aspekty zwiqane
z pozyskaniem Srodk6w unijnych. Chcialbym poprosiC o ponowienie posiedzenia Komisji
w sprawie budowy Centrum Sportu i Rekreacji."

(Na posiedzenie Komisji przybfl radny Artur Borkowski).
Radny Slawomir Osiwala
,,Czy akcjel udzialy w sp6lce komunalnej nie bqdq stanowiiy zobowiqzania dla gminy? Czy
bqdq obci@y WPF? Czy w zwiqzku z tym, ze gmina bqdzie dla sp6lki komunalnej organem
zaiozycielskim, czy zobowipanie tej sp6iki nie bqdzie rowniez zobowiipmiem gminy?"
Prezes Zarzqdu DEKADA Wojciech Konat
,,Bed4 to zobowiqzania niewymagalne. Podnosimy kapitai, czyli na konto spolki komunalnej
przelewamy okreSlong kwotq pieniqdzy. Sp6lka posiada gotbwkq i za te pieniqdze bqdzie
realizowaC inwestycjq. Sprzedajemy samoqdowi udziaiyl akcje, natomiast samorqd ma
zobowipnie wobec nas, ze zapiaci w okreilonym terminie. Za akcje placi siq w danym
momencie i za te akcje wczegniej nie ma iadnej platnoSci. Sq to balonowe piatnoici kapitalowoodsetkowe."
Radny Slawomir Osiwala
,,Czy akcje sp6lki mogq by6 tylko i wylqcznie wykupywane przez gminq czy tez mogq by6
wykupywane przez inwestor6w prywatnych?"
Prezes Zarzqdu D E M A Wojciech Konat
,,W tym przypadku przez gminq, poniewai od razu sprzedajemy akcje z odroczonym terminem
piatnoSci. Gdyby akcje mial wykupiC podmiot prywatny, musielibySmy oceniC podmiot
prywatny, oceniC jego ryzyko i pewnie cena dla podmiotu prywatnego bedzie drozsza nii
w Pahstwa [przypadku. JeSli wykupilibyScie Paristwo od nas caloSC udzialbw, nic nie stoi na
przeszkodzie, abyScie Paristwo sprzedali akcje podmiotowi prywatnemu."
Radny Slawomir Osiwala
,,JesteSmy na takim etapie, gdzie powinniSmy przede wszystkim odpowiedzieC sobie na
pytanie, czy przy obecnych zobowipniach, na jakq wysokoSC ewentualnego kredytu nas stat.
Czy to ma by6 z o b o w i ~ na
e finansowanie caiego przedsiqwziqcia zwiqzanego z budowq
Centrum Sportu i Rekreacji, czy ewentualnie na etapowanie realizacji przedsiqwziqcia."
Prezes Zarzqdu DEKADA Wojciech Konat
,,Gdybyimy zaiozyli kwotq dofinansowania 22.500.000zl, koszt odkupu dla gminy, przy
zalozeniu karencji do stycznia 20 18r., bqdzie wynosil rocznie okolo 2.300.000zl do 2013 1r.
Pytanie, czy staC Paristwa na to, aby z WPF, z kwot wpisanych jako wydatki inwestycyjne,
z 10.000.000~1rocznie, przeznaczyC 2.300.000zl. Wedlug rnnie ten WPF jest realny. Czy '/s
z WPF mozecie Pahstwo przeznaczyd na spiatq zobowiipmia? JeSli tak, to zostaje jeszcze
7.000.000zi na inne inwestycje."

Radny Artur Borkowski
,,Idea tego spotkania polegala na tym, zeby pokazaC Paiistwu dodatkowq modliwoSd
sfinansowania przedsiqwziqcia, nie definiujqc jeszcze na tyrn etapie jego zakresu i nawet tego,
czy ono faktycnie bqdzie zrealizowane. Wiem, ie obracalidmy siq w sferze idei, nie
przechodqc na razie na poziom finansbw, zeby podjqd takq decyzjq, myilq, ke sq to dane
niezbqdne. Jest tutaj formula, ktora nie jest najczqSciej spotykana i wykorzystywana na rynku,
ale ma swoje specyficzne ronvizpnia, ktbre sq dedykowane samorqdom. MySlq, ke dobrze
byioby, aby przynajmniej ta Komisja dysponowaia Q wiedq i miala SwiadomoSd realiow
ekonomicnych tej decyzji i zeby6my mogli tq decyzjq jak najbardziej Swiadomie podjqd.
Chcidem podziqkowad Panu za udzial w tym spotkaniu, za przedstawienie moiliwo6ci.
Mozemy sami sobie okreSlid w jakim zakresie chcielibySmy z tego skorzystad. Nie musi to by6
tylko i wylqcznie ograniczone do budowy hali sportowej, ale by6 moie caly pakiet inwestycji,
ktore mielibyimy w danym czasie do zrobienia, moglibySmy w oparciu o ten model
zrealizowad. Jest to dla mnie szczegblnie istotne z tego wzglqdu, i e nie przesqdziliimy jeszcze
zakresu tej inwestycji, a to na pewno narn pomok zadecydowad, w ktbry model pbjSd."

2.
Pnedstawienie plan6w organizacji akcji ,,Lato w mieicie"
Zastqpca Burmistrza Jdzef Zajqc
,,Co roku przygotowujemy siq do akcji ,,Lato w mieicie". Oferty w tym zakresie
przygotowywane sq przez Oirodek Sportu i Rekreacji, ktbra jest doid bogata, na pewno
mieszkaiicy znajdq swoje miejsce. Jest t&e przygotowana bogata oferta Centrum Kultury
i Czytelnictwa, ktora jest cotygodniowa, czyli gmina bqdzie prezentowad ofertq kulturalnq,
bqdq festyny, pikniki, koncerty.
Trzecim elementem jest oferta przygotowana przez Zespa Gminnych Swietlic
Srodowisko~~ch.
Jest to miesiqczna oferta dla dzieci.
Szkoly nie organizujq zajqd dla dzieci w czasie wakacji."
Kierownik Gminnego Zespdu Swietfic Srodowiskowych Janina Orzepowska
,,Zesp61 Gminnych ~wietlic~rodowiskowychprzygotowal 5 tygodniowq ofertq (27.06.201 628.07.2016r.). Pienvszego dnia zostanie zorganizowany piknik dla dzieci. W kaidym tygodniu
dwa razy bqdziemy na basenie, raz bqdzie zorganizowana wycieczka, jeden dzien to dzien
organizacyjny, podczas ktorego omawiarny og6lne zasady.
Kaida wycieczka jest zaplanowana w innym miejscu, obejmuje wszystkie elementy, jakie
zgiaszaiy dzieci. Programy sq budowane o propozycje zglaszane przez dzieci." (zdqcznik
nr 4).
Radny Krqysztof Borikowski
,,Dotarb do mnie glosy mieszkancbw, ze Zesp6l Gminnych ~wietlic ~rodowiskow~ch
organizuje bardzo ciekawe zajqcia w Wierzbicy. Z informacji, ktore posiadam, sq preferencje
zapisow przede wszystkim dzieci, kt6re na co dzien uczqszczajq na zajqcia organizowane przez
~wietlice.JednoczeSnie pojawila siq ,,dysproporcja" kosztbw, poniewai w Wierzbicy koszt to
120~1,natomiast w TPD w Serocku jest to koszt 20021 przy porbwnywalnej ofercie. Czy
w Serocku moina byloby skoordynowat Msze dzialania w tym zakresie?"
Kierownik Gminnego ZespoEu ~wietlic~rodowiskow~ch
Janina Orzepowska
,,OSrodek TPD to odrqbna placowka. Koszty naszego programu ustalilam z poszczegolnymi
osobami na podstawie realnych wydatkow. Dzieci placq tylko za to, z czego faktycvlie

korzystajq, tzn. za przejazdy, za bilet, za posilek. To sq koszty po stronie rodzic6w. Natomiast
opieka, sprzqt, wyposaienie zapewniajq Swietlice.
W pienvszej kolejnoici stararny siq zabezpieczyk miejsca dla dzieci korzystajqcych na co dzien
z zajgk przez nas organizowanych. JeSli zostajq wolne miejsca, zawsze moms siq do nas
zwr6ciC i jeszcze tak siq nie zdarzylo, zebySmy w przypadku wolnych miejsc odm6wili udzialu
w organizowanych przez nas zajqciach wakacyjnych."
Radny Krzysztof Borikowski
,,Czy w przypadku duiego zainteresowania jest moiliwoSk zwiqkszenia miejsc, podstawienia
dodatkowego autokaru? Czy technicznie jest to mokliwe?"
Kierownik Gminnego Zespofu Swietlic ~rodowiskow~ch
Janina Orzepowska
,,Jest to grupa 40 os6b z terenu calej gminy."
Radny Krqwztof Borikowski
,Z tego co wiem na liicie rezenvowej w Jadwisinie jest ju2 8 os6b, w Wierzbicy 4 osoby. Byla
informacja, ze nie ma jui miejsc. Zbierajq Pahstwo wstqpne zapisy, natomiast nie ma jeszcze
prowadzonej akcji informacyjnej. Jest jeszcze 2,5 tygodnia do zakonczenia roku szkolnego, nie
ma duiej promocji w zakresie oferty wakacyjnej, a brakuje juz wolnych miejsc. W Jadwisinie
i Wierzbicy jest lista rezenvowa. W Serocku natomiast nie ma por6wnywalnej oferty, poniewai
oferta TPD jest drozsza.
Pan Burrnistrz Zajqc wspomnial, i e w chwili obecnej tylko OSrodek Sportu i Rekreacji oraz
Centrum Kultury i Czytelnictwa przygotowujq ofertq, bez udzialu szk61, moie by6 taka
sytuacja, be rodzice bqdq mieli problem."
Kierownik Gminnego Zespofu Swietlic ~rodowiskow~ch
Janina Orzepowska
,Z tego co siq orientujq zapisanych jest 16 osob. Nie sq to osoby zapisane na wszystkie tygodnie
trwania naszej oferty."
Radny Krzpztof Borikowski
,,Proszq, aby informowak osoby, ktdre siq zglosq, ze jeieli bqdzie taka potrzeba zorganizujemy
dodatkowy autokar."
Zastfpca Burmistrza Jdzef Zajqc
,,Gmina nigdy nie zapewniala dla dzieci miejsca na kolonii czy p6lkolonii. W Zespole Swietlic
obowiqzujq inne umowy o pracq nii w szkolach. Pani Kierownik radzi sobie w ten sposbb, ze
zbiera wszystkich opiekun6w, nauczycieli ze wszystkich Swietlic i organizuje tzw. cykl
p6lkolonii wakacyjnych. GdybySmy chcieli zwiqkszyk zakres tej oferty, tak jak Pan proponuje,
musielibyimy przeznaczyk dodatkowe Srodki finansowe, aby zatrudnik dodatkowe osoby do
opieki nad dziekmi. W tej chwili oferta Swietlicjest realizowana w oparciu o budzet GZ% oraz
o posiadane moiliwoici etatowe.
Pewnie nie zadowolimy wszystkich. By6 moke, i e bqdq takie osoby, kt6re chcidyby skorzystak
z oferty, ale nie zalapiq siq na ten wypoczynek. Czqsto jest tak, ze dzieci zapisujq siq na zajqcia,
potem z r62nych powod6w rezygnujq. St@ tez listy rezenvowe, aby nie stracik adnego
miejsca.
Oferta TPD jest doSk ciekawa. Jest to tez oferta wakacyjna. TPD w M e n spos6b nie podlega
gminie. Majq wlasnq kalkulacjq. Uwaiam, ze oferta TPD nie jest zbyt droga. Dla tych rodzicdw,
ktdrzy pracujq, jest to doskonale rozwiqzanie. TPD wychodzilo zawsze z zalozenia, ke
organizujq zajqcia dla jednej grupy, natomiast gdyby bylo wiqcej chqtnych, majq moiliwoiC:
zorganizowania dodatkowej grupy.

W ramach OSrodka Pomocy Spolecnej wysylamy grupq dzieci objqtych opiekq OPS na
kolonie nad morze."

Dyrektor ZOSiP Alicja Melion
,,Szkoly sq plac6wkami feryjnymi, tul.2e nauczyciele w okresie wakacji majq czas urlopu. Nie
mogq dysponowad czasem nauczycieli, poniew& nauczyciel od 26 czenvca do 3 1 sierpnia ma
urlop. Tylko dyrektor moze wykorzystad 7 dni na sprawy zwiqzane z radami pedagogicnymi,
ze sprawdzianami. Natomiast ja nie mogq zlecad nauczycielom innych zajqd.
Zwr66cie Paristwo uwagq na jednq rzecz, be dla nas wakacje to okres remontbw w szkolach.
JesteSmy otwarci, jekli bylyby organizator wypoczynku i jak& formula bylaby w gminie
realizowana, moie z naszych plac6wek korzystad, pod warunkiem, ze nie bqdzie to ta
placbwka, ktbra jest remontowana.
W okresie wakacji nie dysponujemy kadrq do organizacji zajqd dla dzieci w szkolach, poza tyrn
budynki szkolne w czasie wakacji przechodzq remont, poniewai jest to jedyny okres dluizszego
wylqczenia, kiedy m o b a zrobid kapitalny remont i poprawid inne elementy.
JeBeli bylby zewnqtrzny organizator, kt6ry chcidby na terenie gminy organizowad zajqcia dla
dzieci i dysponowalibySmy wolnq szkolq, pewnie bySmy udostqpnili lokal. Natomiast jako
oswiata w tym czasie nie mamy iadnego potencjalu. W czasie wakacji pracujq jedynie
przedszkola. Majq dyiury zrnienne- jezeli przedszkole w Serocku ma urlop, pracuje w6wczas
oddzid przedszkolny w Serocku bqdi przedszkole w Zegrzu. Przedszkola q plac6wkami
nieferyjnymi i w systemie wahadlowym korzystajq z urlopbw."
Radny Krqysztof Bohkowski
,,Z tego co zrozumialem w okresie letnim rodzice ze strony szkoly nie majq pomocy w opiece
nad dzieckiem, tylko ze strony gminy poprzez Swietlice, OSiR i CKiCz. Z punktu widzenia
formalnego, jedynie utworzenie w Serocku Bwietlicy spowodowdoby, i e pojawilaby siq taka
mohliwoSC. Mamy 4 tysiqce ludzi w Serocku, poza CKiCz oraz OSiR nie ma realnych
mozliwoici w tym zakresie. Rozumiem, i e moiha siq zapisad, ke rodzice wyjehd2a.q z dziedmi
na wakacje. Czesto zdarza siq tak, be rodzice nie majq z kim zostawid dziecka. Dobrze byloby
sprobowad wypracowad elastycnq formulq, np. na zasadzie mozliwoSci podstawienia
dodatkowego autokaru, jeSli zbierze siq wiqksza grupa."
Kierownik Gminnego Zespolu Swietlic ~rodowiskowychJanina Orzepowska
,,Nie jest to tylko podstawienie dodatkowego autokaru."
Radny K r ~ t o Bohkowski
f
,,Uprohcilem to. Zdajq sobie sprawq, 2e jest potrzebna dodatkowa osoba, dodatkowe koszty,
skoordynowanie wszystkich tych dzialari. Jest w Jadwisinie lista rezerwowa, oczywiscie kt06
moze zrezygnowad. Co w sytuacji, gdy kt05 nie zrezygnuje?'
Zastqpca Burmistrza Jdzef Zajqc
,,By6 moie osoby te skorzystajq z innej oferty, np. oferty TPD. Nie jest talc, e!i grnina ma
kaidemu zapewnid wszystko. Mamy swoje zadania i tych zadari siq trzymamy. KiedyS
organizowalismy p6lkolonie letnie w Jadwisinie. Nie sprawdzily siq jednak."
Radny Krtysztof Bohkowski
,,D@q do tego, be w sytuacji, gdy rodzic ma problem z opiekq nad dzieckiem, poniewai musi
pracowak, aby mial mozliwoSC. Nie mbwiq o wycieczkach, wyjazdach itd. JeSli jest dwoje os6b
pracujqcych, nie ma dziadkbw, ktbmy mogq pombc, to chcialbym mied pewnoSd, i e jeSli taka
osoba przyjdzie do gminy, czy do OSrodka Sportu i Rekreacji, bqdzie mogla zostawid dziecko."

Dyrektor CKiCz Tomasz Ggsikowski
,,Lato w Miedcie 2016- Centrum Kultury i Czytelnictwa (dqcznik nr 5):

Data

LP*

Wydamenie

1.

18 czerwca

Zlot mercedesbw

2.

18 czerwca

Wianki oraz konkurs plastyczny ,,Ekologiczny Wianek Nocy
Swietojahskiej3'

3.

19 czenvca

Wianki w Wierzbicy

4.

26 czerwca

Serock Folkowo

5.

2 lipca

Dyskoteka na plaiy

6.

2 lipca

Wiecz6r iydowski

7.

2 lipca

Wianki w Kani Polskiej

8.

3 lipca

Fontanna muzyki- muzyczne spotkania na rynku

9.

17 lipca

,,To Barbarki robota"

10.

23 lipca

,,KrzySki" w Nowej Wsi

11.

24 lipca

Fontanna muzyki- muzyczne spotkania na rynku

12,

3llipca

Fontanna muzyki- muzycme spotkania na rynku

13.

6 sierpnia

Piknik Rodzinny

14.

13 sierpnia

Swieto Wojska Polskiego- festyn

15.

15 sierpnia

Fontanria muzyki- muzyczne spotkania na rynku

16.

27 sierpnia

Zakoficzenie wakacji

17.

27 sierpnia

Dyskoteka na plaiy

18.

28 sierpnia

Fontanna muzyki- muzyczne spotkania na rynku

19.

4 wrzegnia

$wieto Darbw Ziemi

Dyrektor OSiR Maciej Gdawski
,,Skupiamy siq na standardowych rzeczach, ktore realimjemy co roku.

LP*
1.

Data

18 czerwca

2.

18 czerwca

3.

25 czerwca

4.

25 czerwca
2 lipca
11 lipca - 16 lipca
16lipca
23 lipca
24 lipca
25 lipca- 3 1 lipca
30 lipca
1 sierpnia- 12
sierpnia
6 sierpnia
13 sierpnia

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15. 20 sierpnia
16. 21 sierpnia
17. 27 sierpnia
18.

28 sierpnia

Wydanenie

Wianki na Sportowo
- Miqdzynarodowy Turniej BeachKorfballu
- Inauguracja Letniej Ligi Siatkowki Plaiowej
- Turniej Streetbasket
- Rekreacyjny Turniej Tenisa Stolowego
- Maraton Zurnby
- Uruchomienie wodnego placu zabaw
V Zegnyhski Rajd Rowerowy- Find w Nieporecie o godz.
15.30
Otwarcie Plaiy Miejskiej
-rozpoczqcie pracy przez animatorow- codziennie 10-18
Splyw Kajakowy
Inauguracja Ligi Tenisa Ziernnego
XVIII Mistrzostwa Polski w Motoparalotniarstwie
Letnia Liga Siatkowki Plaiowej
KrzySki- Turniej Pilki Noknej- Nowa WieS
Splyw kajakowy
Wyjazd do Dzierioniowa Grupy Pilkarskiej U14
Letnia Liga Siatk6wki Plaiowej
Wyjazd do Lidzbarka Welskiego Grupy Pilkarskiej U12,
Grupa B i C, UKS Sokol Serock oraz U16
Letnia Liga Siatkbwki Plaiowej
Inauguracja sezonu pilkarskiego 20 1612017- pokazy,
prezentacje, wystepy
Splyw kajakowy
ZTC Bike Race
Zakonczenie wakacii na sportowo
- Turniej konczqcy Letniq Ligq Siatkowki Plaiowej
- Turniej Streetbasket
Sportow Piknik Rodzinnv Jadwisin
- Rodzinny Turniej Pilki Noknej
- Turniej Gier i Zabaw dla dzieci

Obecnie na boiskach pracuje animator sportu: 10-12, w soboty 18-20, w czasie wakacji do
2 1.(zalqcznik nr 6).
Wspolnie z KS Sokol Serock planujemy zorganizowak dla zawodnikbw najdodszych grup
pilkarskich stacjonarny ob6z sportowy. Wstqpny terrnin 21 sierpnia- 28 sierpnia."
Radny Slawomir Osiwala
,,Jestem troche zaskoczony, bo w tym roku nie slyszq nic na temat oferty ,,Lato w mieicie",
oprocz oferty Swietlic Srodowiskowych. Pahstwo przedstawiliicie narn roczny plan zarnierzeli,

kt6ry obejmuje miesiqce letnie. DowiedzieliBmy siq o tym podczas wczeSniejszych posiedzen
Komisji, na ktdrych byla przedstawiana dzialalnoSk OSiR oraz CKiCz.
JeBli chodzi o ofertq Gminnego Zespoiu Swietlic ~rodowiskowych,w por6wnaniu z rokiem
ubieglym otrzymaliimy tylko terminarz poszczeg6lnych przedsiqwziqk. Dlaczego sq one
realizowane tylko od poniedziaku do cmartku?"
Kierownik Gminnego Zespolu Swietlic ~rodowiskow~ch
Janina Orzepowska
,,W piqtki dzieci sq pod opiekq rodzicbw. Jest to przemydlane dzidanie, poniewai dzieci chcq
odpocqk, chcq spqdzik czas z rodzicami czy dziadkami.
Poza tym wychowawcy majq taki a nie inny etat, jest to organizowane wedlug zadan wlasnych
i w tym czasie nie zwiqkszarny etat6w wychowawc6w."
Radny Slawomir Osiwala
,,Czym sie r6ini bie3ce funkcjonowanie Bwietlic od akcji ,,Lato w mieScieW?'
Kierownik Gminnego Zespolu ~wietlicSrodowiskowych Janina Orzepowska
,,Pracujemy w czasie godzin wiasnych i wykonujemy tylko wlasne zadania okreilone
w statucie."
Radny Slawomir Osiwala
,,Nie mo2emy nazywak tego akcjq ,,Lato w mieicie", poniewai jest to realizacja normalnego
cyklu przedsiqwziek organizowanego przez okreglonq kom6rkq- Gminny Zesp3 ~wietlic
~rodowiskow~ch,
OBrodek Sportu i Rekreacji czy Centrum Kultury i Czytelnictwa. Mialem
nadzieje, Ze akcja ,,Lato w mieBcie" bqdzie to propozycja wakacyjna, opr6cz normalnego
funkcjonowania naszych oBrodkbw, kt6re majq program rocmego dziaiania, ale w czasie
wakacji wychodq z dodatkowq ofertq.
Rozumiem, ze jeili w okreSlonym dniu jest wyjazd grupy pilkarzy w ramach przedsiqwziqcia
,,Lato w mieicie" i jeili nie jest zawodnikiem danej grupy pilkarskiej, nie ma ,,Lata w mieBcie",
nie ma dostqpu do boisk, do hali ani do sprzetu i nie ma nad nim opieki.
Albo rozliczamy wakacyjnq dzialalnoik oSrodk6w, jak bqdq w tym czasie realizowdy sw6j
program, czy tez mamy dzisiaj rozrnawiak na temat oferty ,,Lato w mieicie". Dla rnnie ,,Lato
w mieicie" to oferta do tych wszystkich dzieci, bez wzglqdu na to, czy w czasie wakacji majq
zapewnionq opiekq, kt6re bqdqc na terenie gminy chcq skorzystak z obiekt6w kulturalnych,
sportowych czy funkcjonowania otwartych Swietlic. Gdyby taka oferta byiaby dzisiaj
przedstawiona, moglibygmy dzisiaj o niej dyskutowak czy jest bogata czy mniej bogata, czy
wystarczy Brodkow finansowych.
Czy w ramach planu, kt6ry zostal zaprezentowany,jesteSmy w stanie okreBlik ile dzieci bedzie
korzystalo, czy mamy zrobionq kalkulacjq?
Dzisiaj otrzymdem informacjq jakie przedsiqwziqcia z calego roku sq do zrealizowania
w miesiqcach letnich. Nie traktujq tego jako ofertq ,,Lato w mieicie".
Zastgpca Burmistrza Jdzef Zajqc
,,Dyrektorzy by6 moze ograniczyli siq do dodatkowej, specjalnej oferty. JeSli codziennie na
pl&y zatntdniamy animatora sportu, kt6ry zapewnia dla dzieci r6ine rodzaje zabaw, gier, jeieli
otwieramy boiska sportowe, z kt6rych mogq korzystak dzieci, to jest oferta dla dzieci. W czasie
wakacji wszystkie zajqcia szkolne i sportowe sq zawieszane, natomiast to jest wypoczynek.
Mamy talc to zrobik, i e dzieci, kt6re majq czas, idq na p l w i majq pomysl na to jak spqdziC
tam czas. Moze zbyt slabo wyartykulowaliBmy to w tej prezentacji, bo ograniczyliSmy siq do
dodatkowych imprez sportowych. Natomiast obiekty sportowe przez okres wakacji sq otwarte.

Boiska trawiaste do pilki noinej sq w czasie wakacji nieczynne, poniewai w tym czasie jest
prowadzona renowacja boisk."
Radny Slawomir Osiwala
,,Dla rnnie oferta ,,Lato w mieicie" musi wykracza6 poza to, co jest planowane normalnie do
realizacji w ciqgu roku. Wychodzimy z ofertq do tych dzieci, do tej mlodziezy, kt6ra nie bqdzie
na wyjazdach. JeSli m6wimy o plaiy, to czy bqdzie to ,,Lato w mieScie9'czy tei nie, jak plaka
bqdzie otwarta i bqdzie tam ratownik, przy wybudowanej infrastrukturze sportowej
i rekreacyjnej, kaidy bqdzie z niej korzystal."
Dyrektor CKiCz Tomasz Gfsikowski
,,W ramach akcji ,,Lato w mieScie" na plaiy sq organizowane dyskoteki na plaiy oraz warsztaty
bqbniarskie."
Dyrektor OSiR Maciej Goiawski
,,JeSli chodzi o ofertq OSiR w zakresie zabezpieczenia czqSci rekreacyjnej, plaka w Serocku
bqdzie zabezpieczona codziennie w godzinach 10-18 przez animator6w sportowych, w gestii
kt6rych jest wypozyczenie sprzqtu sportowego, kt6ry majq w posiadaniu, jak r6wniez
zaangaiowanie do gier i zabaw os6b, kt6re zgloszq siq do nich, przebywajq na plaiy.
W ubieglym roku sprawdzily siq godziny 10-18.
JeSli chodzi o obiekty sportowe przy ul. Puhskiej, obiekt jest otwarty, ciqgle przychodzq
dzieci, dostajq pilkq i kiedy na boisku nie ma prowadzonego treningu, mogq z niego korzysta6.
W ramach akcji ,,Lato w rnieScieWmamy animators, kt6ry zajmuje siq animacjq na boiskach
w przedhkonym czasie wakacyjnym, tzn. do godz. 21 mamy otwarte obiekty sportowe.
Jezeli chodzi o obiekty og6lnodostqpne, m.in. w Nowej Wsi, sq one otwarte dla mlodziezy non
stop. Mlodziez z tych miejscowoSci korzysta z tzw. orlikow.
JeSli chodzi o czqSd sportowq, chcemy spr6bowad zorganizowa6 p6lkolonie w Jadwisinie dla
grup najmlodszych, czyli rozszerzad oferty sportowe."
Dyrektor ZOSiP Alicja Melion
,,Przyshchujqc siq Pahstwa dyskusji, mam wraienie, ke m6wimy o dwoch formulach. M6wimy
cdy czas o formule otwartej, czyli o takiej, gdzie dziecko samodzielnie moze p6jSd i skorzysta6
z atrakcji, jakie w okresie lata sq na terenie Serocka. Wydaje mi siq, ze Pahstwo mySlicie te2
o formule zamkniqtej, czyli takiej, kt6ra proponuje rodzicowi opiekq nad mlodszym dzieckiem,
czyli dzieckiem, kt6re nie jest jw? przedszkolakiem, jest dzieckiem szkolnym, ale jest na tyle
jeszcze duia obawa rodzica, ke ono samodzielnie przemieszd siq. Patistwo dopytujecie siq
chyba o takq formulq, gdzie rodzic wie, i e bplzie akcja ,,Lato w mieScieW,moze dziecko
zostawid pod opiekq zatrudnionej tam kadry i dziecko moze korzystaC z atrakcji, o kt6rych byla
tutaj mowa. Wiadomo, ze taka organizacja wyrnaga mpelnie innego przygotowania
finansowego. Musidoby to zostaI5 wpisane w plan finansowy, musialby by6 organizator
wypoczynku, m u s q by6 spelnione wszystkie wymagania prawne postawione organizatorom
wypoczynku. Nastqpna kwestia, gdzie to wszystko robiI5: w Serocku, w Zegrm czy w Woli
Kielpinskiej? Czy rodzice powinni przywozi6 dziecko, jak powinno to wyglqdad cenowo?
Przyshchujq siq Pahstwu i staram siq znaleiI5 rozwiqzmie w ramach jakiejS formuly. Wszystko
jest mozliwe. Pewnie warto siq nad tym zastanawiad. W tej chwili ad hoc nie moiemy Pahstwu
nic zaproponowad."
Radny Slawomir Osiwala
,,W pelni zgadzarn siq z Paniq Dyrektor. Czym innym bylaby informacja dla mieszkaticow, ze
w okresie wakacyjnym funkcjonujq w okreilonych godzinach: Swietlica Srodowiskowa,

Centnun Kultury i Czytelnictwa, OSrodek Sportu i Rekreacji i kto chce, niech z tego korzysta.
Natomiast plan m6wi, 8e w tym dniu bqdq okreBlone zajqcia, ale nie m6wimy wtedy o akcji
,,Lato w mieScie". JeBli m6wimy o akcji ,,Lato w miedcie" powinno to by6 na zasadach,
o kt6rych powiedziala Pani Dyrektor.
Czym siq r 6 h i akcja od planowego dzialania? Akcja ,,Lato w miegcie" to jest to, ze my
zabezpieczamy pewnq formulq, np. wyjazd na basen. JeSli jest planowany wyjazd na basen,
wiemy, i e basen bqdzie otwarty, bo wczeSniej z kimS to ustaliliSmy. Po drugie mamy autokar
przygotowany na 50 miejsc i w informacji akcja ,,Lato w mieScie" m6wimy, ke w okreSlonym
dniu w okreSlonych godzinach jest planowany wyjazd na basen dla 50 dzieci, jest podany koszt
wyjazdu. Jest to akcja ,,Lato w mieicie", natomiast wszystko inne, jest to nasze planowe,
normalne dzialanie, kt6re i tak rdwnolegle powinno by6 realizowane."
Zastgpca Burmistrza Jdzef Zajqc
,,By6 moie powinna to by6 oferta wakacyjna a nie akcja ,,Lato w mieScieM.
Przewodniczqcy Komisji Mariusz Rosiriski
,,Jaki jest koszt tygodniowy oferty wakacyjnej organizowanej przez Gminny Zesp61 ~wietlic
Srodowisko~~ch?'
Kierownik Gminnego Zespoiu Swietlic ~rodowiskow~ch
Janina Orzepowska
,,Koszt wynosi 120A za tydzien."
Przewodniczqcy Komisji Mariusz Rosiriski
,,Czy w niedziele na stadionie bqdzie obecny animator sportu?"
Dyrektor OSiR Maciej Goiawski
,,Bqdzie identycznie jak w ubieglym roku."
Przewodniczqcy Komisji Mariusz Rosiriski
,,Sq dwie formuly, tak jak powiedziala Pani Dyrektor Melion. Jedna formula to taka, i e dziecko,
jeSli ma ochotq, idzie samo czy pod opiekq rodzica i korzysta z obiekt6w sportowych
i dodatkowych przedsiqwziqk organizowanych w ramach akcji ,,Lato w mieScie". Kwestia jest
tylko tego rodzaju, czy mieszkaiicy o tym wiedq, czy ta informacja do nich dociera czy nie. Ja
jako mieszkaniec wiem, ke mogq z c6rkq p6jSC na pl&q, gdzie mode wziqC udzial w warsztatach
bqbniarskich czy innych organizowanych tam przedsiqwziqciach. Wiem, i e na sali
widowiskowej bqdzie organizowany teatr dla dzieci czy zajqcia plastyczne, bo takie
przedsiqwziqcia mialy miejsce w ubieglym roku i w tym roku rbwniez. Moina w tym wziqC
udzial. Starsze dzieci mogq p6jS6, wypoiyczyk pilkq i graC w pilkq noinq na boisku przy OSiR,
mogq p6jSC na pl*, gdzie zajmie siq nimi animator. Mogq z tego wszystkiego skorzystaC. Jest
tylko kwestia tego rodzaju, ieby bylo to rozpropagowane, ieby wszyscy wiedzieli, i e mogq
z tego skorzystaC, i e jest taka moiliwoSC. Jest to rozszerzenie tego co jest robione w Centrum
Kultury i Czytelnictwa czy OBrodku Sportu i Rekreacji o pewne dodatkowe przedsiqwziqcia
zwiqzane z wakacjami, bo na co dzieli przez caly rok tego nie ma. To, i e jest to wlozone
w program dzialania OSrodka Sportu i Rekreacji czy Centrum Kultury i Czytelnictwa, jest to
zupelnie coS innego. My jako radni mozemy wnioskowaC o to, aby zastanowiC siq nad formulq,
o kt6rej m6wil radny Krzysztof Bohkowski, aby zastanowid siq czy jest potrzebna opieka
calodzienna czy w godzinach 8-17 dla dzieci, kt6rych rodzice pracujg aby w tym czasie pod
opiekq skorzystaly z r6bych atrakcji kulturalnych czy sportowych. Do tej pory wydawalo siq,
i e nie jest to potrzebne. JeSli chodzi o Serock, taka role spelnialo TPD, gdzie moina bylo siq
zapisaC na zajqcia wakacyjne. Z tego co slyszalem, nie ma dukego zainteresowania tq ofem.

Dlatego na tej podstawie mokna wnioskowaC, i e nie ma takiego zainteresowania i potrzeby.
By6 moze trzeba siq nad tyrn zastanowiC, sprawdziC i pomySleC czy w jakiS sposdb tego nie
zorganizowaC. Musimy zdawaC sobie sprawq z tego, ze q to dodatkowe koszty, be sq z tyrn
zwiqzme aspekty prawne, jak to zrobiC i gdzie to zrobiC.
Drugi wniosek, jaki mozemy ziozyC, to taki, aby caie przedsiqwziqcie ,,Lato w mieScie" dobrze
rozpropagowaC, ieby byla informacja, kt6ra w jak najszybszy spos6b dotrze do rodzicow, do
dzieci i miodzieiy."

Radny Krzpztof Borikowski
,,W peini zgadzam siq z wypowiedziq Pana Przewodnicqcego. Udaio mi siq ustaliC, ze
miesiqczny koszt opieki w TPD w Serocku w czasie wakacji to kwota 1000zi. Porownujqc,
oferta TPD jest identyczna jak oferta Gminnego Zespoiu ~wietlic~ r o d o w i s k o ~ ~Proszq
ch.
o rozwaienie tego. Nasza oferta nie musiaiaby by6 tak bogata, chodzi o to, aby dzieci z rnniej
zarnoinych rodzin mogly skorzysta6 z ofert wakacyjnej, aby rodzic m6gi zostawiC dziecko
i mieC pewnoSC, ze nie wyjedzie dwa razy na basen czy dwa razy do kina, moie ta oferta bqdzie
rnniej atrakcyjna, ale zeby byio miejsce, jeSli mieszkaniec ma z tyrn problem. W czasie roku
szkolnego zostawia dziecko w szkole, natomiast w okresie wakacji musi wziqC dwa miesiqce
urlopu, czy ma wziqC bezpiatny urlop? MySlq o osobach, kt6re nie zarabiajq duio, pracujq
w Warszawie, z czym zwiqzane sq koszty dojazdu. Te osoby majq problem z zapewnieniem
opieki nad dzieCmi w czasie wakacji.
Warto byloby podjqC dodatkowe dziaiania promocyjne w zakresie oferty wakacyjnej."
Radna Agnieszka Oktaba
,,Czy jest szansa na to, ze ratownicy bqdq na plaiy diuiej niz tylko do godz. 18?'
Zastgpca Burmistrza Jdtef Zajqc
,,Kqpieliska nie sq czynne diuzej niz do godz. 18. W tyrn roku na pewno nie zostanie to
zmienione."
Przewodniczqcy Komisji Mariusz Rosiriski
,,Chciaibym zaproponowak Pahstwu zwhcenie siq do Pana Burrnistrza z wnioskiem
o przeprowadzenie analizy potrzeb w zakresie zapewnienia caiodziennej stacjonarnej opieki
w czasie wakacji dla dzieci na terenie gminy."
Zastegca Burmistrza Jdzef Zajqc
,,Pytanie, w jaki sposob mamy dokonaC tej analizy. Na dzien dzisiejszy nie widzq takiej
potrzeby tylko dlatego, i e jeSli TPD mialoby wiqcej chqtnych niz proponowana liczba miejsc
i bylaby potrzeba utworzenia dodatkowych grup, moina byloby siq zastanowiC nad tym.
Analiq moze by6 to, ze jezeli w Jadwisinie kilka lat temu byly zapisy na poikolonie i nie bylo
chqtnych,jeSli TPD mogloby utworzyC 3 czy 4 grupy a zapisuje siq tylko jedna grupa, kt6ra nie
jest peina, czy jest faktycznie potrzeba zapewnienia caiodziennej opieki."
Dyrektor ZOSiP Alicja Melion
,,Najpierw trzeba przygotowaC ofertq, przemySleC jak bqdziemy to robili, w jakiej formule
i gdzie. W6wczas ogiosiC zapisy na taka formulq. OczywiScie moiemy o tyrn mySleC, ale
w perspektywie nastqpnego roku, poniewa2 nie mokna wyjSC z ofertq nieprzemyilanq,
nieprzygotowanq. Obowiqzuje zgioszenie wypoczynku, karty uczestnika, poniewak bierzemy
odpowiedzialnoSC za to dziecko. Jest to formula, ktora jest moiliwa do przygotowania, ale nie
w tej chwili. Nalezy wziqd jeszcze pod uwagq kwestie finansowe z tyrn zwipane."

Radny Artur Borkowski
,,Chcq zwr6ciC uwagq na to, ze jeSli przeglosujemy wniosek w sprawie zweryfikowania tych
potrzeb, to nie mogq siq one odbyC w spos6b tajny. Trzeba to oglosiC, upubliczniC i poczekaC
jak siq ten rynek wypowie. Problem jest jeden. JeSli rynek wypowie siq pozytywnie,
podejmujemy jui decyzjq, i e to zrobimy a nie decyzjq, i e badamy czy to siq op4aca zrobiC czy
nie. PowinniSmy mieC to na uwadze, i e w zasadzie przesqdzamy o tym, ze projekt ten zaistnieje
i i e zarezerwujemy na ten cel pieniMze. Zaldadam, i e koszt 1000~4to realny koszt miesiqcmy
do prowadzenia tego typu przedsiqwziqcia. JeSli w szkdach w gminie jest 500-600 dzieci
w wieku 7-1 1 lat, powiedzrny, i e 113 lub114 dzieci z tego skorzysta, to jest koszt 150.000~1.
Jest pytanie, czy jesteSmy gotowi na ten cel taki wydatek przeznaczyC. Odpowiedzi tej musimy
udzieliC sobie przed decyzjq, i e wychodzimy do ludzi z tym komunikatem."
Radny Krzpztof Borikowski
,,M6j pomysl byl mpelnie inny. Nie chodzi mi o to, aby zapewniC super atrakcyjnq ofertq dla
dzieci, m.in. dwa razy w tygodniu wyjazd na basen czy do kina. Chodzi o to, aby by4a osoba,
ktbra weimie odpowiedzialnoSC za opiekq nad dzieCmi. W przypadku wiqkszej liczby
chqtnych, bqdzie potrzeba zatrudnienia dodatkowego opiekuna i zgodzq siq, i e bqdzie siq to
wi@o z dodatkowymi kosztarni."
Radna Agnieszka Oktaba
,,JeSli nie bqdzie atrakcyjnej oferty, dzieci nie bqdq chcialy uczestniczyC."
Radny Artur Borkowski
,,Schemat bqdzie inny. JeSli pojawi siq model opiekuna, bqdziemy co roku negocjowali kwestiq
poprawienia oferty. Bqdzie to oczywiScie rbwnanie do standardu w g6rq a nie w d64."
Zastqpca Burmistrza Jdzef Zajqc
,,Gdyby by4 wniosek, ieby grnina dofinansowda pobyt dzieci w TPD po to, ieby obniiyC
koszty dla rodzicdw z 25021 na 100~4,moglibySmy to rozwaiyC. W ramach pokytku
publicmego ogtaszamy konkurs na dofinansowanie oirodka, kt6ry zapewnilby wakacyjnq
opiekq nad dzieCmi. Gdyby5my do4oiyli do TPD 30.000A czy 50.000zl tak, ieby koszt dla
rodzica by4 nie wiqkszy nii 120~4,czy bqdq na to chqtni. Byloby to nastqpne dodwiadczenie
i dla rnnie do przyjqcia."
Przewodniczqcy Komisji Mariusz Rosin'ski
,,Na bazie tego co uslyszeliSmy pozwoli4em sobie sformu4owaC ten wniosek, o ktorym
powiedzialem wczeSniej, ale sam do konca nie jestem przekonany, ze tak powinno byC.
Podzielam zdanie radnego Artura Borkowskiego i Pana Burmistrza Zajqca, natomiast wniosek,
ktbry zostal przedstawiony przed chwilq, ieby rozwakyC pr6bq dofinansowania zajqC, aby by@
one bardziej dostqpne dla rnieszkaric6wjest dobry. W zwiqzku z tym wycofujq swdj poprzedni
wniosek."
Radny Kqsztof Bon'kowski
,,Pan Przewodnicqcy Borkowski zwrbcil uwagq na wainy aspekt- ile dzieci mamy w gminie
a ile miejsc jest w TPD bqdi Swietlicy Srodowiskowej. By6 moie warto byloby siq zastanowiC
nad zwiqkszeniem liczby miejsc w Swietlicy."
Kierownik Gminnego Zespoh Swietlic ~rodowiskow~ch
Janina Orzepowska
,,W Swietlicy Srodowiskowej w Wierzbicy na ofertq wakacyjnq jest lqcznie 40 miejsc, jest to
u z a l e ~ o n eod warunkow lokalowych."

Dyrektor ZOSiP Alicja Melion
,,W klasach 1-111 szk61 podstawowych mamy 630 dzieci."
Radny Krvsztof Borikowski
,,Ile os6b jest w Bwietlicach 4rodowiskowych?"
Kierownik Gminnego Zespolu Swietlic Srodowiskowych Janina Orzepowska
,,W czasie wakacji mamy 40 miejsc."
Radny Krtys~tofBorikowski
,,To nam pokazuje skalq problemu. Zal6imy, Be polowa dzieci z klas 1-111 bqdzie miala
zapewnionq opiekq rodzic6w podczas wakacji. Nadal jest jednak okolo 300 dzieci, kt6re nie
majq opieki w czasie wakacji. Mieszkaricy zglaszajq do mnie problemy w tym zakresie. Podoba
mi siq pomysl, kt6ry zaproponowd Pan Burmistrz, aby dofinansowak w ramach po2yt.k~
publicmego zapewnienie opieki dzieciom podczas wakacji."
Zastgpca Burmistrza Jdzef Zajqc
,,JeBli dofinansujemy opiekq nad dzieCmi, jest pytanie czy zwiqkszy siq iloBC os6b chqtnych czy
siq nie zwiqkszy. Mam wr&enie, ke na dzien dzisiejszy nie maproblemu, oczywiBcie nie m6wiq
o indywidualnych przypadkach."
Przewodniczqcy Komisji Mariusz Rosiiiski
,,Chcialbym zglosik wniosek o wiqksq promocjq oferty wakacyjnej dla dzieci i mlodzieky, na
stronach internetowych Urzqdu Miasta i Gminy Serock oraz jednostek organizacyjnych, jak
r6wnieB w formie plakatow."
Przewodniczqcy Komisji Mariusz Rosiriski
Poddal pod glosowanie ww. wniosek.

W gtosowaniu
Wniosek zostal przyjqty przy 3 glosach za i 3 glosach wstrzymujqcych.
3.
Sprawy rdine

Radny Artur Borkowski
,,Chcialbym Paristwu radnym przekazaC inforrnacjq, ze wyjazd radnych w celu zapomania siq
z inwestycjami realizowanymi na terenie gminy odbqdzie siq 30 czenvca. Natomiast sesja Rady
jest zaplanowana na 27 czenvca 2016r."
Przewodniczqcy Komisji Mariusz Rosiriski
,,W z w i e u z czqstymi zdarzeniami dewastowania tablic informacyjnych oraz tzw. daszkbw
przy Yacht Clubie, zwracam siq z proBbq rozw&enie instalacji kamery monitoringu w tym
miejscu."

4.
Rozpatnenie i zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budietu Miasta i Gminy Serock
za 2015r. w zakresie tematycznym komisji

Przewodniczqcy Komkji Mariusz Rosiriski
,,Pahstwo radni otrzymaliicie sprawozdanie z wykonania budzetu za2015r. oraz sprawozdanie
finansowe. Przyjmiemy forrnulq zglaszania pytah w zakresie sprawozdania, bez
wczeiniejszego omawiania przez dyrektordw jednostek organizacyjnych
Chcidbym zapytaC o oSwiatq- dochody-$2030- sq to Srodki w postaci dotacji w kwocie 7.81021
dla szko1 podstawowych. Skqd otrzymaliimy te Srodki?"
Dyrektor ZOSiP Alicja Melion
,,Po stronie dochod6w Srodki te znajdujq siq w budzecie Urzqdu, w budzecie oiwiaty sq po
stronie wydatk6w. Jest to dotacja w oparciu o wniosek, jaki skladaligmy do Wojewody
Mazowieckiego. OtrzymaliSmy kwotq 7.81021 na program ,,Ksiqzka moich marzeli" dla szk61
podstawowych. Jest to dotacja dla czterech szk61 podstawowych."
Przewodniczqcy Komisji Mariusz Rosiriski
,,Edukacyjna opieka wychowawcza $2030- pomoc materialna dla uczni6w o charakterze
socjalnym, w tym wyprawka szkolna- kwota 29.17821. Kto przekazuje $ pomoc?"
Dyrektor ZOSiP Alicja Melion
,,Wyprawka szkolna to program rzqdowy. Obejmuje uczniow z rodzin o okredlonym kryteriurn
dochodowym bqdi jeSli wystqpujq zdarzenia losowe. Jest to program realizowany od lat.
Dotyczy uczni6w klas 111, poniewai zawiera przede wszystkim zaopatrzenie ucznia
w podrqczniki szkolne i pornoce edukacyjne. W ubieglym roku byl dedykowany uczniom klas
111, poniewai inne roczniki korzystajq z programu bezplatnego podrqcznika, kt6ry jest
odzwierciedlony w sprawozdaniu przy szkolach podstawowych i girnnazjach. Wyprawka
szkolna to element zaopatrzenia ucznia w podrqczniki i pornoce szkolne."
Przewodniczqcy Komkji Mariusz Rosiriski
,,Jaki charakter ma pomoc materialna dla uczni6w o charakterze socjalnym? Czy sq to stypendia
czy pomoc rzeczowa?"
Dyrektor ZOSiP Alicja Melion
,,Sq to Srodki realizowane przez Oirodek Pomocy Spolecznej. Sq to Srodki przekazywane
z programu rzqdowego na pomoc materialnq o charakterze socjalnym dla ucznia. Ucniowie
mogq otrzymaC stypendia socjalne. Zadanie to realizuje OSrodek Pomocy Spolecnej."
Przewodniczqcy Komisji Mariusz Rosiriski
,,Kolejne pytanie dotyczy domk6w w Jadwisinie. Czy jest moiliwoSC wiqkszego wykorzystania
tych domkbw?"
Dyrektor OSiR Maciej Goiawski
,,W tym roku sq wykorzystane maksymalnie. MieliSmy na wymianie partnerskiej grupq
z Czech, za chwilq bqdziemy mieli grupq z Litwy, grupq z Dzierioniowa. Nastqpnie z domk6w
bqdzie korzystala grupa o d b , kt6re bqdq wystqpowaly podczas imprezy Serock Folkowo.
Pbiniej mamy zarezerwowane miejsca dla zawodnikbw biorqcych udzial w Mistrzostwach
Polski w Motoparalotniarstwie. Nastqpnie jest grupa sportowa z Dzierkoniowa. W ostatnim

wolnym terminie rezerwujemy miejsca dla dzieci biorqcych udzial w stacjonarnym obozie pilki
nobej ."

Przewodniczqcy Komisji Mariusz Rosiriski
,,Czy pojedyncze domki dla 2-3 osob sq dostepne do wynajqcia?"
Dyrektor OSiR Maciej Goiawski
,,Trzeba byloby sprawdzid z harmonogramem. Natomiast jesli przyjezdiajq grupy z Czech,
Litwy czy Dzierzoniowa w ramach wymiany partnerskiej, zazwyczaj przyjeidiajq zajmujqce
wszystkie domki, poniewai sq to grupy licqce 40 osbb, 4 opiekun6w i kierowcq."
Przewodniczqcy Komisji Mariusz Rosiriski
,,Czego dotyczyia dotacja w wysokoici 20.000~1w §2070? Czy chodzi o program zwiqzany
z tenisem stolowym?"
Dyrektor OSiR Maciej Goiawski
,,Projekt dotyczyl programu zwipmego z tenisem stolowym."
Przewodniczqcy Komisji Mariusz Rosiriski
,,Jest bardzo male wykonanie, jeSli chodzi o koszty podroky slu2bowych. Jakie sq przyczyny
tego, ze Srodki te nie sq w pelni wykorzystane?"
Dyrektor ZOSiP Alicja Melion
,,Sq to Srodki zaplanowane na podrbze s u b o w e i wykorzystanie tych irodkbw jest
uwarunkowane potrzebami pracownik6w. Nikt nie odmawia pracownikom delegacji
sluibowej. Odbywajq podr6ze slxkbowe w oparciu o delegacje, bo jest to podstawa opuszczenia
miejsca pracy i sq one rozliczane. Takie byly pewnie potrzeby szkoty. Srodki te nie byly
ograniczane ani nie bylo problemow z delegowaniem pracownik6w na uzasadnione wyjazdy.
W doskonaleniu zawodowym, gdzie nauczyciele dojeidzajq w celu podnoszenia swoich
kwalifikacji, mamy odrebny paragraf rozliczenia delegacji slu2bowych. Jest tutaj r6wniez
niisze wykonanie. Przyczyna jest taka sama, bylo mniej wyjazdbw sluzbowych niz
planowano."
Przewodniczqcy Komisji Mariusz Rosiriski
,,Chcialbym poprosiC o pisemnq informacjq dotyczqcq boiska w Woli Kielpifiskiej. Chcialbym
siq dowiedzied jakie byly koszty wody zuhytej do podlewania boiska w 2015r.
~rodki przeznaczone na stypendia i nagrody sportowe nie zostaly r6wniez w pelni
wykorzystane. Dotyczy to kultury fizycznej. Z czego to wynika?"
Dyrektor OSiR Maciej Goiawski
,,Stypendia byly wykorzystane. Mogly by6 sytuacje, w kt6rych stypendia zostaly wstrzymane
lub dana osoba mogla zostad pozbawiona przyznania stypendium."
Przewodniczqcy Komkji Mariusz Rosiriski
,,Czego dotycq wydatki okreilone w rozdziale 92695-pozostala dzialalnoS6, kwota 72.000zl?"
Dyrektor OSiR Maciej Golawski
,,Sq to wydatki zwipane z wynajqciem hali sportowej."

Przewodniczqcy Komisji Mariusz Rosiriski
,,JeSli chodzi o wydzielony rachunek dochod6w szk61, chcialbym poprosid o inforrnacjg- jakie
kwoty zostaly pobrane za wynajem sali gimnastycznej, hallu girnnastycznego, sal lekcyjnych,
boiska szkolnego w Szkole Podstawowej w Serocku, kto placil, jakie instytucje?
OdnoSnie wydzielonego rachunku dochodow w przypadku Zespolu Szkolno-Przedszkolnego
w Woli Kielpiliskiej, marn pytanie dotycqce wykomystania boiska szkolnego. Jakie Srodki
pozyskala szkola za wynajem boiska w 2015r.? Kto korzystal z boiska w 2015r. i 2016r? Jaki
jest roczny koszt utrzymania boiska?
JeSli chodzi o kulturq, z czego wynika nizsze wykonanie wydatk6w?"
Dyrektor CKiCz Tomasz Ggsikowski
,,Zwiqzane jest to z nizszymi kosztarni utrzymania i eksploatacji posiadanej bazy lokalowej
oraz kosztow administracyjno- biurowych. Wykonanie planu na poziomie 91,5%. WyBsze
temperatury w okresie jesienno- zimowym spowodowaly, ze np. byly nizsze oplaty za pob6r
gazu, za energiq elektrycznq itd."
Przewodniczqcy Komisji Mariusz Rosiriski
,,Jak wyglqda spos6b finansowania przedsiqwziqd zwiqzanych z wieczorami w teatrze?"
Dyrektor CKiCz Tomasz Ggsikowski
,,Na tzw. wieczory w teatrze zaplanowane byly niewielkie pieniqdze, ktore pomalaly na
zorganizowanie 3-4 spotkah, w rezultacie zostalo zorganizowanych 8 spotkah za te same
pieniqdze. Bazujq na zyczliwoSci wielu aktor6w, kt6rzy za spektakl biorq niksze stawki."
Przewodniczqcy Komisji Mariusz Rosiiiski
Poddal pod glosowanie sprawozdanie z wykonania budzetu Miasta i Gminy Serock za 20 15r.
w dziale 801- OSwiata i wychowanie.
W glosowaniu
Sprawozdanie z wykonania budzetu w dziale 801- OSwiata u wychowanie zostalo przyjqte
przy 6 glosach za- jednogloinie (zalqcznik nr 7).
Przewodniczqcy Komisji Mariusz Rosiiiski
Poddal pod glosowanie sprawozdanie z wykonania budzetu Miasta i Gminy Serock za 2015r.
w dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza.
W glosowaniu
Sprawozdanie z wykonania budietu w dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza zostalo
przyjqte przy 6 glosach za- jednogloSnie (zalqcznik nr 7).

Przewodniczqcy Komisji Mariusz Rosiiiski
Poddal pod glosowanie sprawozdanie z wykonania budzetu Miasta i Gminy Serock za 2015r.
w dziale 92 1- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.
W glosowaniu
Sprawozdanie z wykonania budketu w dziale 92 1- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
zostalo przyjqte przy 6 glosach za- jednogloSnie (zalqcznik nr 7).

Przewodniczqcy Komisji Mariusz Rosiriski
Poddal pod glosowanie sprawozdanie z wykonania budietu Miasta i Gminy Serock za 201 5r.
w dziale 926- Kultura fizycma.
W glosowaniu
Sprawozdanie z wykonania budietu w dziale 926- Kultura fizycma zostalo przyjqte przy
6 glosach za- jednogloinie (zalqcznik nr 7).
Przewodniczqcy Komisji Mariusz Rosiriski
Stwierdzil wyczerpanie porqdku obrad, podziqkowal wszystkim za udzial i zakonczyl
posiedzenie Komisji Kultury, OBwiaty i Sportu o godz. 18.35.

Prze wodniczqcy
Anna

