
Protok61 nr 612017 
z posiedzenia Komisji Kultury, 04wiaty i Sportu w dniu 21 czerwca 2017r. 

Posiedzenie Komisji odbylo siq w Izbie Pamieci i Tradycji Rybackich w Serocku, 
ul. SW. Wojciecha I .  Dalsza czgii posiedienia Komisji odbyla sig w Urqdzie Miasta i Gminy 
w Serocku, ul. Rynek 21. 
Poczqtek posiedzenia o go&. 15.00. 

Posiedzenie Komisji otworzyl Przewodnicqcy Komisji Kultury, OSwiaty i Sportu Mariusz 
Rosibki i poinformowal, ze w posiedzeniu Kornisji uczestniczy 5 radnych (nieobecny radny 
Artur Borkowski; lista obecnohci- zalqcznik nr I), co stanowi quorum, przy kt6rym Komisja 
moze obradowat. W posiedzeniu Komisji uczestniczyli: Zastqpca Burrnistrza J6zef Zajqc, 
Kierownik Zespdu Gminnych ~wietlic ~rodowiskow~ch w Serocku Barbara Wr6blewska, 
Dyrektor Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku (CKiCz) Tomasz Gqsikowski oraz 
Dyrektor OSrodka Sportu i Rekreacji w Serocku (OSiR) Maciej Golawski (lista obecnosci- 
zalqcznik nr 2). 

Przewodniczqcy Komisji Mariusz Rosiriski 
Przedstawil nastqpujqcy porqdek posiedzenia Komisji: 

1. Zaponanie z fimkcjonowaniem Izby Pamiqci i Tradycji Rybackich- zwiedzanie 
ekspozycj i. 

2. Przedstawienie plan6w organizacji akcji ,,Lato w mieScieW. 
3. Podsurnowanie rywalizacji sportowej w ramach Mazowieckich Igrzysk Mlodzieiy 

Szkolnej w roku szkolnym 20 1611 7. 
4. Sprawy r62ne. 

Do przedstawionego porqdku posiedzenia Komisji nie zgloszono iadnych uwag. Porqdek 
zostal przyjqty. 

1. 
Zapoznanie z funkcjonowaniem Izby Pamiqci i Tradycji Rybackich- miedzanie 
eskpozycj i 

Komisja Kultury, OBwiaty i Sportu zapoznala siq z ekspozycjq w Izbie Pamiqci i Tradycji 
Rybackich. 

(Posiedzenie Komisji opudcita radna Agnieszka Oktaba). 

Posiedzenie Komisji odbvlo sie w Urzedzie Miasta i Gminv Serock, ul. Rvnek 21. 

(Na posiedzenie Komisji przybyl radny Artur Borkowski) 

2. 
Przedstawienie plan6w organizacji akcji ,,Lato w mie$cien w 2017r. 

Przewodniczqcy Komisji Mariusz Rosiriski 
,,ChcielibySmy zaponat siq z ofertq, dowiedzieb siq czy nowe zadania zostaiy podjqte, czy jest 
to na poziomie roku poprzedniego? Jak bqdzie wyglqdala oferta dla mieszkaric6w, dla turyst6w, 
kt6rzy nas odwiedzajq?" 



Zastfpca Burmktrza Jdzef Zajqc 
,,CzqSC oferty jest na poziomie roku ubieglego, ale jest klika nowych propozycji. JeBli chodzi 
o OPS, w tym roku mamy zupelnie nowq propozycjq. WczeSniej organizowaliBmy w Bwietlicy 
w Wierzbicy miesiqc wakacji dla dzieci objqtych opiekq Bwietlic 4rodowiskowych. Teraz marny 
zupelnie innq ofertq. JesteBmy gl6wnym organizatorem 1 miesiqca p6lkolonii na terenie 
Serocka. Organizujemy to na bazie Integracyjnego Centrum Opieki i Wychowania KKWR. 
Mamy jui bardzo duio zainteresowanych dzieci nasq  ofertq." 

Kierownik Zespdu Gminnych Swietlic Srodowiskowych w Serocku Barbara Wrdblewska 
,,W tym roku organizujemy dla dzieci p6lkolonie, kt6re zostaly zgloszone do kuratorium. 
Spehiamy wszystkie wymogi. Bqdzie trzech wychowawcow, w tym 1 z OPS oraz 2 
z Integracyjnego Centrum Opieki i Wychowania KKWR. Pod opiekq bierzemy do 45 os6b 
w wieku od 7 do 13 lat. P6kolonie bqdq siq odbywaly w okresie od 3 lipca do 28 lipca. Na 

pierwszy tydzien organizacji p6lkolonii, tj. od 3 lipca do 7 lipca mamy jui  zapisanych 43 dzieci. 
Uwaiam, 8e program jest bardzo dobry, sprawdzony z ubieglych lat, by1 bardzo chwalony przez 
rodzicbw. Natomiast postanowiliimy zorganizowad dwa dni zajqd stacjonarnych i trzy dni 
zajqcia wyjazdowe. Takie by@ propozycje ze strony rodzicbw. Koszt uczestnictwa za 1 tydzien 
wynosi 20021. Jest to oplata za posilki, bilety wstqpu, warsztaty, ubezpieczenie. Natomiast 
transport pokrywa OBrodek Pomocy Spolecznej . 
Jest duie zainteresowanie ofertq p6lkolonii. Nab6r jest otwarty na 11, I11 i IV tydzien." 

Zastfpca Burmisfrza Jdzef Zajqc 
,,OdplatnoiC za p6lkolonie organizowane w ubieglym roku przez Integracyjne Centrum Opieki 
i Wychowania KKKWR w Serocku wynosila 25021 za tydzien. W tym roku opieka nad dzieCmi 
oraz koszty transportu sq pokrywane pmez gminq. Natomiast pozostale koszty sq po stronie 
rodzic6w." 

Kierownik Zespoh Gminnych Swietlic Srodowiskowych w Serocku Barbara Wrdblewska 
,,OBrodek Pomocy Spolecznej bqdzie organizowal r6wniei plenerowe zajqcia dla dzieci na 
placach zabaw. W tyrn roku bqdzie inna firma, poniewai do ubieglorocnej firmy byiy 
zastrzezenia ze strony os6b korzystajqcych z zajqC. Na placach zabaw bqda, roinego rodzaju 
zajqcia, malowanie twarzy, baloniki, gry i zabawy z chustq animacyjnq, gry i zabawy ruchowe 
przy muzyce, puszczanie baniek mydlanych. Zajqcia bqdq siq odbywdy w godz. Od 16 do 18. 
Terminy sq ogblnodostqpne, bqdq to cztery terminy w lipcu i cztery terminy w sierpniu. 
Trzecim punktem zajqd wakacyjnych organizowanych przez OPS bqdzie szkola mlodych 
artystbw. Zajqcia bqdq siq odbywdy w Klubie Aktywnoici Spolecznej w Serocku w kaidy 
wtorek i kaidy piqtek w godz. od 1 1 do godz. 13. Zajqcia bqdzie prowadzila Pani Boguslawa 
Zaczkiewicz. Formy zajqciowe bqdq r6ine, w zaleinoSci od zainteresowari dzieci. Jest 
propozycja nauki witraiu, malowania na szkle, robienie tratw splywowych i latawcow, 
wykonanie ceramiki, nauki szydelkowania i robienia na drutach. Udzial w warsztatach jest 
nieodplatny. Koszt zakupu materidow pokryje OPS. Szkda Mlodych Artystbw bqdzie siq 
odbywda od 27 czerwca do 29 sierpnia.(dqcznik nr 3)." 

Dyrektor CKiCz Tornasz Gfsikowski 
,,W najblizsq niedzielq rozpoczynamy ,,Lato w mieBcie9' impreq Serock Folkowo, kt6ra 
wpisuje siq jui  w okres wakacyjny. Impreza ta w tym roku odbqdzie siq na placu przy Centrum 
Kultury i Czytelnictwa. 
P6iniej robimy sprawdzone imprezy, kt6re wpisaly siq jui do66 mocno w kalendarz imprez. 
M6wiq o fontannach muzyki. W tym roku jestem przekonany, ze jest to tez ciekawa propozycja, 
dokladamy jeszcze jednq fontannq muzyki- zamiast 5 bqdzie 6. Stararny siq pokazad, ze 






















