
Protokd nr 8/2016 
z posiedzenia Komisji Kultury, Oiwiaty i Sportu w dniu 27 czerwca 201 6r. 

Posiedzenie Komisji odbylo sig w Urzgdzie Mias fa i Grniny Serock, ul. Rynek 21. 
Poczqtek posiedzenia o go&. 12.30. 

Posiedzenie Komisji otworzyi Przewodniczqcy Komisji Kultury, OBwiaty i Sportu Mariusz 
Rosinski i poinformowal, i e  w posiedzeniu Komisji bierze udzial4 radnych (nieobecni radni: 
Artur Borkowski, Siawomir Osiwala- lista obecnoici- zalqcznik nr I), co stanowi quorum, 
przy kt6rym Komisja moke obradowak. W posiedzeniu Komisji uczestniczyli r6wniei: 
Zastqpca Burmistrza Jozef Zajqc oraz Kierownik Referatu Organizacyjno- Prawnego i Obsiugi 
Rady Miejskiej (RMP) Rafai Karpiiiski (lista obecnoici- zalqcznik nr 2). 

Przewodniczqcy Komisji Mariusz Rosiriski 
Przedstawil nastqpujqcy porqdek posiedzenia: 

1. Zaopiniowanie projektu regulaminu organizacyjnego Centrum Kultury i Czytelnictwa. 
2. Sprawy r6kne. 

Do zaproponowanego porqdku obrad nie zgioszono iadnych uwag. Porzqdek posiedzenia 
Komisji zostai przyjqty. 

1. 
Zaopiniowanie projektu regulaminu organizacyjnego Centrum Kultury i Czytelnictwa 

Zastqpca Burmistrza Jdzef Zajqc 
,,Regulamin organizacyjny Centrum Kultury i Czytelnictwa podlega zaopiniowaniu przez 
Burmistrza oraz wiaiciwq komisjq Rady Miejskiej, tj. Komisjq Kultury, OSwiaty i Sportu. 
Regulamin by1 omawiany na kolegium Burmistrza i uzyskai pozytywnq opiniq. 
Od 201 5r. funkcjonuje na terenie gminy jedna instytucja kultury pod nazwq Centrurn Kultury 
i Czytelnictwa, w sklad kt6rej wchodzi dawny OBrodek Kultury oraz Biblioteka, kt6ra dziala 
w trzech pomieszczeniach: 
- pomieszczenie biblioteczne przy ul. KoSciuszki 15 w Serocku 
- pomieszczenie biblioteczne przy szkole podstawowej w Jadwisinie (znajdujqce siq poza 
budynkiem szkolnym) 
- pomieszczenie biblioteczne przy szkole podstawowej w Woli Kieipinskiej (w tym samym 
pomieszczeniu, w ktbrym znajduje siq biblioteka szkolna). Pomieszczenie to ma powierzchniq 
okoio 30m2 , jest wydzielone miejsce na dzidalnoBk biblioteki publicznej. Po analizie 
doszliSmy do wniosku, ze trzymanie dw6ch bibliotekarzy w tym samym miejscu, przy tym 
samym skladzie ksieek, nie wi@e siq z racjonalnoBciq. Bibliotekarze majq dostqp d w n o  do 
ksieek z biblioteki szkolnej, jak i publicznej. Pornieszczenie biblioteczne w Woli Kieipinskiej 
fimkcjonowalo dwa razy w tygodniu- we wtorki i czwartki, w godzinach 8.00-16.00. 
Z pomieszczenia biblioteki publicznej w Woli Kieipinskiej nie korzystajq osoby dorosie. W tej 
chwili znajduje siq tam 1730 wolwnin6w. Ksiqzki sq wypozyczane, ale nie mamy przypadk6w, 
aby osoby dorosie wypoiyczaiy k s i w .  Zazwyczaj jest tak, i e  ksiqzki wypozyczajq uczniowie 
szkoly podstawowej czy girnnazjwn. W zwiqzku z powyzszym proponujemy zrezygnowaC 
z pomieszczenia bibliotecznego w Woli Kielpinskiej, natomiast nie zabieramy znajdujqcych siq 
tam ksieek. Zostawiamy ksiqzki w tym samym miejscu, co do tej pory, natomiast bedzie tyrn 



zarqdzaia bibliotekarka biblioteki szkolnej. Zasiqgnqliimy opinii dyrektora szkdy. Pani 
dyrektor rbwniei pozytywnie zaopiniowala przedstawionq propozycjq. 
W zwiqzku z tym proponujemy wprowadzenie nastqpujqcych zmian w regulaminie 
organizacyjnym Centrum Kultury i Czytelnictwa: 
- w 5 6 wykreila siq tiret trzeci w dotychczasowym brzmieniu ,,pomieszczenie biblioteczneprzy 
szkole podstawowej w Woli Kietpiriskiej ", 
- w 5 7 w ust. 1 wykreila siq pkt 4 w dotychczasowym brzmieniu: ,,pomieszczenie biblioteczne 
w Woli Kiebiriskiej: we wtorki i czwartki w godz. 8'' - 16 O0 " 

Radna Agnieszka Oktaba 
,,Jeili ktoi nie ma dzieci ucqcych siq w szkole w Woli Kielpinskiej, czy bqdzie mid moBliwoiC 
wypokyczenia ksiqkek z biblioteki publicznej?" 

Zastgpca Burmistrza Jdzef Zajqc 
,,Bqdzie mid mo~liwoiC wypokyczenia ksi@ek." 

Przewodniczqcy Komisji Mariusz Rosihski 
,,Czy byla rozwahna mozliwoiC funkcjonowania pomieszczenia bibliotecznego w Woli 
Kielpinskiej w godz. 16.00- 19.00, tak jak w pomieszczeniu bibliotecznym w Jadwisinie? Czy 
jest taka potrzeba? Czy byia analizowana zmiana godzin otwarcia pomieszczenia 
bibliotecznego w Woli Kielpi6skiej?" 

Zastgpca Burmistrza Jdzef Zajqc 
,,Gdyby byia potrzeba miany godzin funkcjonowania pomieszczenia bibliotecznego w Woli 
Kielpinskiej, zostdaby ona do tej pory zgloszona. Nie bylo iadnego wniosku ze strony 
dyrektora szkoly ." 

Przewodniczqcy Komisji Mariusz Rosiriski 
,,Rozumiem, Be godziny funkcjonowania biblioteki w Serocku pozostajg bez zmian, poniewak 
nie wid% adnej propozycji zrnian w tym zakresie. Czy godziny funkcjonowania biblioteki 
w Serocku sg odpowiednie? Czy byly zgiaszane ze strony mieszkatic6w, czytelnikbw wnioski 
dotycqce zmian godzin pracy biblioteki w Serocku?" 

Zastgpca Burmistrza Jdzef Zajqc 
,,Godziny pracy biblioteki w Serocku sq dobrze ustalone. Nie by40 iadnych uwag i wnioskow 
dotyczqcych zmian godzin pracy biblioteki." 

Przewodniczqcy Komisji Mariusz Rosihski 
Poddd pod glosowanie projekt regulaminu organizacyjnego Centrum Kultury i Czytelnictwa 
w Serocku. 

W glosowaniu 
Projekt regulaminu organizacyjnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku zostai 
zaopiniowany pozytywnie pmy 4 glosach za- jednogloinie (Agcznik nr 3). 



Sprawy r6Zne 

Przewodniczqcy Komisji Mariusz Rosiriski 
,,Chciaibym zapyta6 o projekt uchwaiy w sprawie dotacji dla Powiatu Legionowskiego 
zwiqzanej z upowszechnianiem parniqci majora Konstantego Radziwilia. Planowana kwota, 
kt6rq gmina zamierza przeznaczyk to 5.000~1. Jakiego rodzaju bqdq to dziaiania? Jak to bqdzie 
wyglqdak? Uwaiam, ze jest to osoba godna upamiqtnienia, zasiuzona z terenu naszej grniny." 

Zastgpca Burmistrza Jdzef Zajqc 
,,Kilka lat temu naleziono szcqtki majora Konstantego RadziwiUa na terenie Centrum 
Szkolenia LqcznoBci i Informatyki w Zegrzu. Postanowiono upamiqtniC to miejsce. Komendant 
CSLiI w Zegrzu wystqpii do Starosty Legionowskiego i gmin z terenu powiatu, aby wsp6lnie 
sfinansowa6 pomnik majora Konstantego Radziwilia, kt6ry byl bardzo dobrym gospodarzem, 
patriotq. Podczas Bwiqta Centrum Szkolenia LqcznoBci i Informatyki w Zegrzu we wrzeBniu 
nasQpi odsioniqcie pomnika." 

Przewodniczqcy Komisji Mariusz Rosiriski 
,,W projekcie uchwaly w sprawie wprowadzenia zmian w budiecie sq zaplanowane Srodki na 
zadanie inwestycyjne zwiqzane z modernizacjq zaplecza socjalnego w gimnazjum w Serocku. 
Sq przewidziane dwa etapy realizacji tego zadania. Ktory zakres zadari wchodzi w etap I, a jaki 
w etap II? Jest propozycja dolozenia kwoty 150.000~1 na realizacjq tego zadania. Ktorego etapu 
bqdzie to dotyczyio?" 

Zastgpca Burmistrza Jdzef Zajqc 
,,W ubiegiym roku w girnnazjum zostaiy wyremontowane iazienki, zostaia wymieniona 
instalacja. Nie zostaio to dokonczone z powodu braku Brodkow finansowych. W I etapie 
koriczymy to co zaczqliSmy w ubieglym roku, tj. remontujemy pozostaie iazienki. Koszt tego 
zadania wynosi 173.000~1. 
Etap I1 dotyczy remontu szatni przy sali gimnastycznej, wymiany kanalizacji, wykonaniem 
wentylacji oraz malowanie, cyklinowanie hallu gimnastycznego. OglosiliBmy przetarg na to 
zadanie, jednak nie zgiosii siq aden  wykonawca. 
Przetarg na poprawq efektywnoici energetycznej w budynku Zespoh Szkolno- Pmedszkolnego 
w Woli Kieipinskiej zostai rozstrzygniqty za kwotq nizsq niz byla zaplanowana. W zwiqku 
z tym powstale oszczqdnoBci na tym zadaniu w wysokoici 140.000zi przenosimy na zadanie 
zwiqzane z remontem szatni przy sali gimnastycznej w gimnazjum w Serocku. W najblizszym 
czasie przetarg zostanie powtorzony." 

Radny Krzyszto f Zakolski 
,,Czy w okresie wakacji bqdq prowadzone prace modernizacyjne w szkole w Zegrzu i w szkole 
w Jadwisinie?' 

Zastgpca Burmistrza Jdzef Zajqc 
,,W Jadwisinie trwa rozbudowa budynku szkoiy, oddanie zadania planowane jest w 2017r. 
W tyrn roku w czasie wakacji zostanie wyremontowana Bwietlica w szkole w Jadwisinie. 
Zamiast jednej duiej sali powstanq dwie sale. 
JeBli chodzi o szkolq w Zegrzu, bqdzie budowany parking przy szkole. W zwiqku z tym, ze 
nie zostai jeszcze ogloszony nabor na dofinansowanie ze Brodk6w unijnych na 
termomodernizacjq budynku szkoiy w Zegrzu, w tym roku chcemy wybudowak parking przy 



szkole w Zegrzu. W przedszkolu w Zegrzu bqdzie wykonany remont hallu- malowanie, 
wymianq klepki itd. 
JeSli chodzi o szkolq w Woli Kielpihskiej, zostanie wymieniona czqSC dachu, okna w sali 
girnnastycznej oraz piece centralnego ogrzewania." 

Przewodniczqcy Komisji Mariusz Rosin'ski 
Stwierdzil wyczerpanie porzapku obrad, podziqkowal wszystkim za udzial i zakonczyl 
posiedzenie Komisji Kultury, OSwiaty i Sportu o godz. 12.55. 

Przewodniczqcy 


