
Protokc51 nr 212017 
z posiedzenia Komisji Kultury, OSwiaty i Sportu w dniu 6 lutego 2017 r. 

Posiedzenie Komisji odbylo sig w Urzedzie Miasta i Gminy Seroclt; ul. Rynek 21. 
Poczqtek posiedzenia o go&. 14.00. 

Posiedzenie Komisji otworzyl Przewodnicqcy Komisji Kultury, OSwiaty i Sportu Mariusz 
Rosinski i poinformowal, i e  w posiedzeniu Komisji bierze udzial 3 radnych (nieobecni radni: 
Artur Borkowski, Agnieszka Oktaba i Slawomir Osiwala; lista obecnoSci- zalqcznik nr I), co 
stanowi quorum, przy ktorym Komisja moie obradowak. W posiedzeniu Komisji uczestniczyli: 
Zastqpca Burmistrza Jozef Zajqc, Dyrektor Zespolu Obslugi Szk6l i Przedszkoli (ZOSiP) 
Alicja Melion, Kierownik Zespolu Gminvch ~wietlic $rodowiskowych w Serocku Janina 
Orzepowska, Kierownik Referatu Ochrony Srodowiska, Rolnictwa i LeSnictwa (OSR~L) Anna 
Kamola, Dyrektor Osrodka Sportu i Rekreacji (OSiR) Maciej Golawski oraz Specjalista ds. 
administracyjno- gospodarczych Centnun Kultury i Czytelnictwa (CKiCz) Adam Pawlak (lista 
obecnoici- zalqcznik nr 2). 

Przewodniczgcy Komisji Mariusz Rosiriski 
Przedstawil nastqpujqcy porqdek posiedzenia: 

1. Omowienie planow dotycqcych wypoczynku podczas ferii zimowych w roku 2017- 
propozycje poszczeg6lnych plac6wek. 

2. Zapoznanie z kalendarzem imprez kulturalnych i sportowych w roku 201 7. 
3. Propozycje rozmieszczenia tablic na szlakach rowerowych i trasach biegowych. 
4. Sprawy roine. 

Do zaproponowanego porqdku posiedzenia Komisji nie zgloszono zadnych uwag, porqdek 
zostal przyjqty. 

1. 
Om6wienie plan6w dotyczqcych wypoczynku podczas ferii zimowych w roku 2017- 
propozycje poszczeg6lnych placbwek 

Zastqpca Burmbtrza Jbzef Zajqc 
,,Przygotowania do ferii rozpoczely sie na poczqtku stycznia. Centrurn Kultury i Czytelnictwa 
oraz OSrodek Sportu i Rekreacji przygotowaly swojq ofertq, kt6rq nastepnie przekazalismy do 
szkbl. TrzymaliSmy siq Pahstwa uwag zgloszonych w ubieglym roku, aby bra6 pod uwagq 
elementy, ktore zyczq sobie dzieci. W wiqkszoSci sq to oferty zewnqtrzne- wyjazdowe, 
poniewai takie jest zapotrzebowanie mlodzieiy. W ubieglym roku jednq z uwag bylo r6wniei 
to, aby ofertq zajqC feryjnych opublikowak na stronie internetowej w takim samym czasie. 
W tym roku na dwa tygodnie przed feriami oferta zajek poszczeg6lnych plac6wek zostala 
zamieszczona na stronie internetowej Urzqdu. Rozmawialem z p. Dyrektor KKWR, poprosilem 
o ofertq zajqc tej placowki podczas ferii. Oferta zajqC zostala przeslana. KKWR proponuje 
pobyt calodniowy dzienny- od godz. 9.00 do godz. 17.00 (Aqcznik nr 3)." 

Kierownik Zespolu Gminnych ~wietl ic  ~rodowiskow~ch w Serocku Janina Orzepowska 
,,Zajecia bqdq odbywaly siq w pienvszym tygodniu ferii, po wczeSniejszym uzgodnieniu 
z rodzicami. Placowka w Jadwisinie pracuje od godz. 8.00 do godz. 18.00, Swietlica w Woli 
Kielpinskiej od godz. 8.30 do godz. 16.30, Wierzbica od godz. 9.00 do godz. 16.30. 



Tak jak w latach poprzednich jest odpiatnoS6 za bilety wstqpu oraz ubezpieczenie oraz ciepiy 
posilek. Transport jest zapewniony przez Zespoi Gminnych ~wietlic ~rodowiskowych. 
W duiej mierze sq to zajqcia wyjazdowe. Zajqcia warsztatowe kulinarne odbqdq siq w ostatnim 
dniu ferii w Tawernie Tramonti w Serocku. 
Wyjeidiamy do Warszawy- Manufaktura Cukierkow, Park Miniatur Wojewodztwa 
Mazowieckiego- lekcja muzealna, do Legionowa- Muzeum Historyczne, projekcja filmu w sali 
widowiskowej w Urzqdzie Miasta Legionowo oraz wyjazd do Puituska- Muzeum Historyczne 
(zalqcznik nr 4)." 

Przewodniczqcy Komisji Mariusz Rosihski 
,,Czy w zajqciach biorq udziai wszystkie dzieci, ktore uczestnicq w zajqciach Swietlic 
Srodowiskowych?" 

Kierownik Zespdu Gminnych Swietlic Srodowisko~~ch w Serocku Janina Orzepowska 
,,W zajqciach feryjnych w e h i e  udziai okdo 25 os6b. Bqdzie 2 wychowawcow. Nie marny 
wiqcej zgioszen na zajqcia. Warunkiem udziaiu dzieci w zajqciach feryjnych jest zapisanie 
dziecka na zajqcia Swietlic Srodowiskowych. W tym roku placowka, feryjnq jest placowka 
w Jadwisinie." 

Przewodniczqcy Komisji Mariusz Rosihski 
,,Pan Burrnistrz powiedziai o ofercie KKWR. Jest to oferta caiodniowa. Dochodziiy do mnie 
glosy w trakcie wakacji, i e  oferta Swietlic Srodowiskowych zbiera bardzo dobrq opiniq. 
Natomiast byiy uwagi do oferty zajqb prowadzonych przez KKWR. Rodzic napisai do mnie 
maila z informacjq, ze w KKWR nie do konca byio to tak, jak by6 powinno. Korzystai tei 
z oferty Swietlic i stwierdzii, ze lepsza oferta byla w Swietlicach. 
Oferta Swietlic Srodowiskowych zbiera naprawde dobre recenzje. Nalezaioby siq moze 
w kontekScie wakacji zastanowib nad zwiqkszeniem liczby miejsc, szczeg6lnie dla dzieci 
z zewnqtrz." 

Radny Krzysztof Zakolski 
,,Oferta zajqC jest tylko na 5 dni. Czy nie bylo zainteresowania ze strony rodzicow wydluzeniem 
oferty ?" 

Kierownik Zespdu Gminnych Swietlic ~rodowiskow~ch w Serocku Janina Orzepowska 
,,Nie byio zapotrzebowania ze strony rodzicow na wydiuzenie oferty zajqC. Rodzice chcq tez 
speinid czq.46 ferii z dziedmi. Poza tym dzieci tez chca, odpocqd od wczesnego wstawania, jest 
to potrzebne dla zdrowia psychicmego dziecka. Wypracowali8my to w ten sposob, i e  
wybieramy czy zajqcia bqdq prowadzone w pienvszyrn czy drugim tygodniu ferii, aby tez 
rodzice mieli moiliwoSC dostosowania siq." 

Dyrektor ZOSiP Alicja Melion 
,,Wspblnie z 08rodkiem Sportu i Rekreacji wysylana jest 40-osobowa grupa uczni6w na pobyt 
do Dzierioniowa od 12 do 19 lutego. Zawsze celem tego wyjazdu jest nauka jazdy na nartach, 
bo jest to teren, ktory temu sprzyja. Mamy nadziejq, ze w tym roku bqdq warunki ku temu. 
Wyjezdia 40 uczniow od klasy IV szkoly podstawowej z klasami gimnazjalnymi wiqcznie, 
jedzie 3 wychowawcow wypoczynku i 1 kierownik wypoczynku. W tyrn roku sq zmienione 
bqdi lepiej dopasowane warunki finansowe wyjazdu. 
JeSli chodzi o dziaiania szka w zakresie ferii, dla szka okres ferii to urlop dla nauczycieli. 
W okresie ferii nie wykonujemy zadati jako szkoiy. Musimy zarejestrowac siq w kuratorium 
oSwiaty jako organizator wypoczynku. W marcu 2016 ukazaio siq znowelizowane 


















