
ProtokbI nr 512017 
z posiedzenia Komisji Kultury, Ogwiaty i Sportu w dniu 17 maja 2017r. 

Posiedzenie Komisji odbyto sig w Urzgdzie Mias fa i Grniny Serock, ul. Rynek 21. 
Poczqtek posiedzenia o go&. 15.00. 

Posiedzenie Komisji otworzyl Przewodniczqcy 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 Jaroslaw Pielach; lista obecnogci- za1qcznik nr l) ,  co 
stanowi quorum, przy kt6rym Komisja moze obradowak. W posiedzeniu Komisji uczestniczyli 
r6wniez: Zastqpca Burmistrza J6zef Zajqc, Dyrektor Zespolu Obslugi S z k a  i Przedszkoli 
(ZOSiP) Alicja Melion, Gl6wna Ksiqgowa Centrum Kultury i Czytelnictwa (CKiCz) Ewa 
Grzybowska oraz Dyrektor Okodka Sportu i Rekreacji (OSiR) Maciej Golawski (lista 
obecnogci- zaIqcznik nr 2). 

Przewodniczqcy Komisji Mariusz Rosin'ski 
Przedstawil nastqpujqcy porqdek posiedzenia: 

1. Stan przygotowd do realizacji inwestycji wymiany nawierzchni na stadionie miejskim. 
2. Przedstawienie arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2017/2018 z komentarzem 

Dyrektora ZOSiP. 
3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budzetu Miasta i Gminy 

Serock za 201 6r. w zakresie tematycznym komisji: 

Dzia1801- OSwiata i wychowanie 
Dzial854- Edukacyjna opieka wychowawcza 
Dzial92 1 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 
Dzial926- Kultura fizyczna 

4. Przyjqcie protokol6w z posiedzen Komisji w dniach 20.02.2017r. i 22.03.2017r. 
5. Sprawy r6ine. 

Do przedstawionego porzqdku posiedzenia Komisji nie zgloszono zadnych uwag. Porqdek 
zostal przyjqty bez uwag. 

1. 
Stan przygotowan do realizacji inwestycji wymiany nawierzchni na stadionie miejskim 

Przewodniczqcy Komisji Mariusz Rosin'ski 
,,Parokrotnie zajmowalidmy siq jui  tq sprawq na komisjach. Minqlo troche czasu i chcialbym 
uslyszed i dowiedzied siq jak wyglqda stan przygotowan. Na sesji z informacji Burmistrza 
o dzialalnoSci miqdzy sesjami dowiedzielidmy siq jak wyglqda sytuacja, ale moke uda siq 
rozszerzyd ten temat. Wiemy, i e  zostal zloiony wniosek o dofinansowanie. Czy cog w tym 
temacie wiecej moglibyimy siq dowiedziek?" 

Zastgpca Burmistrzn Jdzef Zajqc 
,,W budiecie jest zabezpieczona kwota 1.500.000zl na to zadanie, z tego 1.000.000zl to 
dochody wlasne, natomiast 500.000~1 to dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Wniosek 
o dofinansowanie zostal zloiony. Na chwilq obecnq nie mamy iadnych informacji czy wniosek 



bqdzie rozpatrzony pozytywnie czy tez nie. Natomiast 25 maja jest otwarcie przetargu na to 
zadanie. Po otwarciu przetargu zobaczymy czy jest mozliwoik realizacji tego zadania." 

Przewodniczqcy Komisji Mariusz Rosiriski 
,,Czy jest okreSlony terrnin, w kt6rym Ministerstwo Sportu i Turystyki powinno udzieliC 
odpowiedzi w sprawie dotacji?' 

Zastgpca Burmbtrza Jdzef Zajqc 
,,Przypuszczalny termin to koniec czenvca. Jezeli mamy rozpoczqk remont, powinniSmy 
rozpocqk go pod koniec czenvca. Terrnin realizacji inwestycji to okolo 2 miesiqcy." 

Radny Slawomir Osiwala 
,,Na sesji przywoldem jui  temat wymiany nawierzchni na stadionie miejskim. Pan Burmistrz 
powiedzial, 2e na ten cel marny kwotq 1.500.000~1 w budzecie gminy, z czego 500.000zl to 
planowana dotacja. Skqd weimiemy 500.000zl skoro moie sie okazak, i e  tej dotacji gmina nie 
otrzyma? 
Pan Burmistrz powiedzial na sesji, ze od pocqtku by1 okreilony zakres zadania. Oto8 nie, to 
zadanie mialo dotyczyk tylko i wy4qcznie wymiany nawierzchni, nie bylo rozszerzone 
o dodatkowe zadania, m.in. wzmocnienie oiwietlenia, budowanie piikochwytbw, dodatkowych 
szatni itd. Bylo to wykonane w poprzednim zadaniu, kiedy byla robiona modernizacja stadionu 
i modernizacja obiektbw przy stadionie- budynek OSiR. Tam midy by6 szatnie, zaplecze itd. 
Dzisiaj sig okazuje, 2-e robimy zadanie- wymiana nawierzchni, ale skqd siq wzie1y w tym 
sarnym zadaniu dodatkowe przedsiqwziqcia, kt6re na pewno zwiqkszajq koszty tego zadania? 
Gl6wnym problemem byla wymiana nawierzchni a nie funkcjonowanie ca4ego obiektu. Teraz 
dowiadujq siq, i e  sq jeszcze dodatkowe zadania, bo takie sq okreilone w zakresie zadania? 
Pan Burrnistrz powiedzial, ze otwierarny przetarg. Nie mamy pelnej kwoty pieniqdzy, 
tj. 1.500.000~1. Otwieramy przetarg, kt6ry przewiduje zadanie na 1.500.000~1. Gdzie 
najdziemy 500.000~1 na realizacje zadania w sytuacji, gdy nie otrzymamy dotacji 
z Ministerstwa Sportu i Turystyki?" 

Przewodniczqcy Komisji Mariusz Rosin'ski 
,,Na wczeSniejszych posiedzeniach Komisji rozmawialiSmy na temat zakresu zadania. By6 
moze na tych posiedzeniach Komisji nie byl Pan obecny. RozmawialiSmy wowczas na temat 
tego zadania, by1 szczeg6lowo omawiany zakres zadania." 

Zastqpca Burmktrza Jdzef Zajqc 
,,Otwarcie przetargu powoduje, ie bedziemy wiedzieli dok4adnie ile bqdzie nas kosztowaio to 
zadanie. Jeieli okaie siq, ze po przetargu kwota bqdzie wynosila ponad 1.500.000zl, to zapewne 
tematu nie bgdzie. Natomiast jeili siq okaie, ze jest to kwota w granicach 1.500.000~1, jest 
pytanie skqd wziq6 500.000~1. Zasada jest taka, ze jeili tych pieniqdzy nie ma, nie mozemy tez 
podpisab umowy. W z w i e u  z tym moiemy wydkuiyk termin na podpisanie umowy i by6 
moke w tym czasie wyjdni sie sytuacja zwiqzana z dofinansowaniem. JeSli gmina otrzyma 
dofinansowanie, umowa na realizacjq zadania pewnie zostanie podpisana. JeSli dofinansowanie 
nie zostanie przyznane, nie wiem jaka bqdzie decyzja w tym zakresie." 






























