Protokdl nr 1212016
z posiedzenia Komisji Kultury, OSwiaty i Sportu w dniu 28 wneSnia 2016r.

Posiekenie Komisji odbylo sig w Urzgdzie Miasta i Gminy Serock, ul. Rynek 21.
Poczqtek posiedzenia o go&. 15.30.
Posiedzenie Komisji otworzyl Przewodniczyy Komisji Kultury, OSwiaty i Sportu Mariusz
Rosinski i poinformowd, ze w posiedzeniu Komisji uczestniczy 3 radnych (nieobecni radni:
Agnieszka Oktaba, Artur Borkowski i Jaroslaw Pielach; lista obecnoSci- zalqcznik nr I), co
stanowi quorum, przy kt6rym Komisja moze obradowab. W posiedzeniu Komisji uczestniczyli:
Zastqpca Burmistrza J6zef Zajqc, Sekretarz Tadeusz Kanownik, Skarbnik Monika Ordak,
Dyrektor Zespoh Obslugi Szk61 i Przedszkoli (ZOSiP) Alicja Melion, Kierownik OSrodka
Pomocy Spolecznej (OPS) Anna Orlowska, Dyrektor Centrurn Kultury i Czytelnictwa (CKiCz)
Tomasz Gqsikowski, Dyrektor OSrodka Sportu i Rekreacji (OSiR) Maciej Golawski,
Kierownik Referatu Przygotowania i Realizacji Inwestycji (PRI) Marek Bqbolski oraz
Kierownik Referatu Organizacyjno-Prawnego i Obslugi Rady Miejskiej (RMP) Rafal
Karpinski.

Przewodniczqcy Komhji Mariust Rosiriski
Zaproponowal nastqpujqcy porzqdek posiedzenia:
1. Wnioski po objeidzie plac6wek oSwiatowych na terenie gminy.
2. Stan przygotowah do obchod6w 600-lecia uzyskania praw miejskich przez Serock.
3. Zapoznanie ze stanem przygotowah do uruchomienia Izby Pamiqci i Tradycji
Rybackich w Serocku.
4. Podsurnowanie akcji ,,Lato w mieicie"
5. Oferta zajqb w nowym roku szkolnym proponowanych przez OSrodek Sportu
i Rekreacji w Serocku oraz Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku.
6. Zapoznanie ze stanem realizacji zadania modernizacja nawierzchni boiska na Stadionie
Miejskim.
7. Budowa Centnun Sportu i Rekreacji-stan realizacji przygotowah:
-prezentacja wariantu pienvszego (drokszego),

- propozycja wariantu drugiego(tariszego),
-opinia Skarbnika Miasta i Gminy Serock co do moiliwoSci finansowania w rarnach
PPP
poprzez odniesienie siq do propozycji przedstawionych przez przedstawiciela finny
,,Dekada"
-inne alternatywne sposoby finansowania
8. Propozycje kandydatbw do stypendidw, nagrbd, wyr6inien w dziedzinie sportu
i kultury.
9. Sprawy roine.
Do zaproponowanego porqdku posiedzenia Komisji nie zgloszono iadnych uwag. Porqdek
zostal przyjqty.

1.
Wnioski po objeidzie plac6wek oSwiatowych na terenie gminy
Przewodniczqcy Komisji Mariusz Rosiriski
,,Objazd placowek oiwiatowych odbyl siq 30 sierpnia 2016r. ObjechaliSmy wszystkie szkoly
i przedszkola na terenie gminy. Gl6wnie oglqdaliimy prace, kt6re byly realizowane, co zostalo
wykonane. MieliSmy mozliwoSC zapoznania siq ze wszystkimi remontami, ze wszystkimi
inwestycjarni, ktore byly realizowane przez U r q d Miasta i Gminy w Serocku bqdi tei szkoly.
Wraienie zrobila na mnie iloSC prac wykonywanych w szkolach. Byly to ostatnie dni przed
rozpoczqciem roku szkolnego i byly obawy, czy prace te uda siq zakonczyC na czas.
Poproszq Pana Burmistrza lub Paniq Dyrektor Melion o przedstawienie prac remontowych
i inwestycyjnych,jakie zostaly wykonane w szkolach w okresie wakacji."
Zastgpca Burmistrza Jdzef Zajqc
,,Zakres prac inwestycyjnych w szkolach byl w tym roku bardzo duzy.
Wola Kielpinska- wykonanie elewacji, wymiana piecow, docieplenie i remont dachu, remont
szatni przy sali gimnastycznej.
Serock- dokonczenie remontu lazienek, remont hallu- element lqcqcy sale gimnastycznq
z budynkiem szkoly- zostala wymieniona cala instalacja elektryczna, wymiana ogwietlenia,
cyklinowanie podlogi, wymiana wszystkich elementow drzwiowych. Dziqki temu uzyskano
dwa dodatkowe magazynki. W przypadku szkoly podstawowej i girnnazjum w Serocku zostal
wykonany projekt nowego rozwiqzania komunikacyjnego. MySlq, ze efekt zostal osiqgniqty
i wszystko to sprawnie dziala. Element ten byl wielokrotnie konsultowany z radq rodzicow
i dyrektorami szkol. Zostalo wypracowane wspolne stanowisko, ktore powoduje, ze moina
bezpiecznie zostawiC dziecko na tzw. peronie przed szkolq, gdzie dziecko przechodzi na
chodnik i idzie bezpiecznie do szkoly, chodnik jest oddzielony od jezdni. Ostateczne
zakonczenie tej inwestycji nastqpilo w polowie wrzeSnia, ale na 1 wrzeSnia cykl komunikacyjny
byl zakonczony, ze moina bylo bezpiecznie przechodziC."
Dyrektor ZOSiP Alicja Melion
,,W budynku szkoly w Serocku byly wymienione podlogi w siedrniu salach lekcyjnych,
malowanie sal, wymiana drzwi wejiciowych z nawiewem oraz wymiana wentylacji kuchennej,
jak r6wniez remont kanalizacji."
Zastgpca Burmistrza Jdzef Zajqc
,,W szkole w Zegrzu wykonaliSmy parking przy szkole- mamy podwi?jnq iloSC miejsc
parkingowych.
JeSli chodzi o szkolq w Jadwisinie, jest tam realizowana inwestycja polegajqca na rozbudowie
budynku szkoly. Termin wykonania inwestycji zostal okreSlony na 30 lipca 2017r. W tym roku
zostal wykonany remont lazienek oraz remont Swietlicy poprzez powiqkszenie miejsca na
zajqcia Swietlicowe. Z jednej duzej sali zrobiliimy 3 sale.
Udalo siq wykonaC wszystkie zadania, kt6re byly zaplanowane."
Przewodniczqcy Komisji Mariusz Rosiriski
,,Jest bardzo kr6tki czas na wykonanie remontow w szkolach, jest to najwiqkszy problem. Jak
widaC, opoinienia zwiqzane z realizacjq tych zadan wystqpily. Na chwilq obecnq nie jest
dokonczony remont hallu w szkole w Serocku, nie ma dostqpu do niektorych magazynkow.
JeSli chodzi o kanalizacjq, nadal jest nieprzyjemny zapach."

