UCHWALA Nr 352/XXX111/2017
RADY MlEJSKlEJ W SEROCKU
z dnia 15 maja 2017 r.

w sprawie przyjecia protokdu Komisji Rewizyjnej z kontroli realizacji wymiany w ramach
wsp6tpracy miqdzy miastami partnerskimi za 2016r.
Na podstawie art. 18 ust. 1w zw. z art. 18a ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z poin. zm.) oraz § 128 ust.2,
5 132 ust. 2, 9135 i 5 140 ust. 5 Statutu gminy Miasto i Gmina Serock stanowiqcego zatqcznik
do uchwaiy Nr 378/XL/2013 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 2 paidziernika 2013 r.
w sprawie ogtoszenia tekstu jednolitego statutu gminy Miasto i Gmina Serock (Dz. Urz. Woj.
Maz. z 2013r. poz. 12936), zmienionej uchwatq Nr 195/XIX/2016 Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie gminy Miasto i Gmina
Serock, Rada Miejska w Serocku uchwala, co nastepuje:

Przyjmuje sie protokot Komisji Rewizyjnej z kontroli realizacji wymiany w ramach wspotpracy
miedzy miastami partnerskimi za 2016r., stanowiqcy zatqcznik do uchwaty.
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Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjqcia.

Protokot
z kontroli realizacji wymiany w ramach wspapracy miedzy miastami partnerskimi za 2016r.

W dniu 19 stycznia 2017r., zgodnie z przyjqtym na 2017r. planem pracy, Komisja
Rewizyjna w sktadzie:
Przewodniczqca Komisji:
Czionkowie Komisji:

- Jolanta Kaczmarska
- Gabriela Ksiqiyk
- Stanisiaw Krzyczkowski
- Mariusz Rosinski

dokonata kontroli realizacji wymiany w ramach wspoipracy miedzy miastami partnerskimi za
2016r. Kontroli dokonano w obecnoici Skarbnika Miasta i Gminy Serock p. Moniki Ordak oraz
Dyrektora OSrodka Sportu i Rekreacji w Serocku p. Macieja Goiawskiego, przy udziale Zastqpcy
Burmistrza Miasta i Gminy Serock p. Jozefa Zajqca.
Zasadv wvmianv dzieci i mtodzieiv w ramach wsp6tpracv z miastami partnerskimi
Gmina Miasto i Gmina Serock prowadzi wspoipracq wymiany dzieci i mtodzieiy
z nastqpujqcymi miastami partnerskimi: Dzierioniow, lgnalina (Litwa) oraz Lanskroun
(Czechy). W ramach tych wymian dzieci i miodziei z poszczegolnych miast przyjeidia do
Serocka na tygodniowy pobyt oraz taki Sam okres rewizyty. Za opiekq nad grupami odpowiada
Oirodek Sportu i Rekreacji w Serocku, ktory w ramach wymiany zapewnia zakwaterowanie,
wyiywienie oraz interesujqcy program pobytu. Wszystkie grupy sq zakwaterowane w OSrodku
Wypoczynku Letniego w Jadwisinie przy ul. Szkolnej 46. Zasadq jest, i i positki sg
przygotowywane i serwowane w stotowce szkolnej, z drobnymi odstqpstwami- w przypadku
catodniowych wycieczek, np. do Warszawy oraz remontu stotowki, zapewniany jest catering
zewnqtrzny.
W ramach wspoipracy z Dzierioniowem do Serocka przyjeidiaty 2 grupy:
1) grupa szkolna- na poczqtku lipca (40 osob + 4 opiekunow + 1kierowca),
2) grupa pitkarska- na poczqtku sierpnia (okoto 20 osob + 3 opiekunow+ 1kierowca).
Do Dzierioniowa z Serocka do tej pory rowniei wyjeidiaty 2 grupy:
1) grupa szkolna- na zimowisko w ferie (40 osob + 4 opiekunow+ 1kierowca),
2) grupa piikarska- na poczqtku sierpnia (okoto 20 osob + 3 opiekunow).
Wymiana miqdzy Serockiem a Dzierioniowem odbywata siq co roku na tych zasadach. Obecnie
pod znakiem zapytania stoi wymiana piikarska- ze wzglqdu na moiliwq zmianq zasad
wspoipracy po stronie Dzierioniowa.
W ramach wspoipracy miqdzy Serockiem a lgnalinq (Litwa) wymiany odbywajq siq
corocznie na poczqtku czerwca. Na Litwq wyjeidia 45 osob ( 40 uczniow + 4 opiekunow + 1
kierowca), do Serocka przyjeidia rowniei taka sama liczba osob. Wymiany odbywajq siq
w tym samym czasie.
Miasto i Gmina Serock prowadzi takie wspotpracq z miastem Lanskroun (Czechy).
Wymiana dzieci i mtodzieiy odbywa siq w nastqpujqcy sposob: w lata parzyste przyjeidiajq

