
Protok61 nr 812017 
z posiedzenia Komisji Kultury, Ohwiaty i Sportu w dniu 13 wnehnia 2017r. 

Posiedzenie Komisji odbylo sig w Urzgdzie Miasta i Gminy w Serocku, ul. Rynek 21. 
Poczqtek posiedzenia o godz. 16.00. 

Posiedzenie Komisji otworzyl Przewodniczqcy Komisji Kultury, OSwiaty i Sportu Mariusz 
Rosinski i poinformowal, ze w posiedzeniu Komisji bierze udzial4 radnych (nieobecni radni: 
Artur Borkowski i Jaroslaw Pielach; lista obecnohci- zalqcznik nr I), co stanowi quorum, przy 
kt6rym Komisja moze obradowak. W posiedzeniu Komisji uczestniczyli rowniez: Zastqpca 
Burmistma J6zef Zajqc, przedstawiciel firmy Apexnet Tomasz Zielinski, Dyrektor Zespolu 
Obslugi Szkol i Przedszkoli (ZOSiP) Alicja Melion, Kierownik Zespolu 
Gminnych ~wietlic ~rodowiskowych w Serocku Barbara Wroblewska, Dyrektor Centrurn 
Kultury i Czytelnictwa w Serocku (CKiCz) Tomasz Gqsikowski, Dyrektor OSrodka Sportu 
i Rekreacji w Serocku (OSiR) Maciej Golawski oraz Kierownik Referatu Przygotowania 

i Realizacji Inwestycji (PRI) Marek Bqbolski (lista obecnohci- zalqcznik nr 2). 

Przewodniczqcy Komisji Mariusz Rosiriski 
Przedstawil nastqpujqcy porzqlek posiedzenia Komisji: 

1. Wnioski po objeidzie placowek oSwiatowych na terenie gminy. 
2. Spotkanie z przedstawicielem firmy Apexnet zajmujqcej siq Partnerstwem Publiczno- 

Prywatnym w zwiqzku z finansowaniem budowy Centrurn Sportu i Rekreacji. 
3. Zapoznanie ze stanem realizacji zadania- budowa Centrum Sportu i Rekreacji 

w Serocku w kontekgcie problemow z otrzymaniem licencji MZPN na grq w lidze 
okrqgowej . 

4. Podsumowanie akcji ,,Lato w mieicie". 
5. Oferta zajqk w nowym roku szkolnym proponowanych przez OSrodek Sportu 

i Rekreacji w Serocku oraz Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku. 
6. Zaopiniowanie projektow uchwal w sprawie przyznania medalu ,,Za Zaslugi dla Miasta 

i Grniny Serock". 
7. Propozycje kandydatow do stypendiow, nagrod, wyroinien w dziedzinie sportu 

i kultury. 
8. Rozpatrzenie wniosku w sprawie objqcia dodatkowym ubezpieczeniem NNW 

zawodnikow i zawodniczek sekcji Sok61 OSiR Serock. 
9. Sprawy r6ine. 

Do przedstawionego porqdku posiedzenia Komisji nie zgloszono iadnych uwag, porqdek 
zostal przyjqty bez uwag. 

1. 
Wnioski po objeidzie plac6wek ogwiatowych na terenie gminy 

Przewodniczqcy Komisji Mariusz Rosiriski 
,,Objazd placowek oSwiatowych odbyl siq w dniu 29 sierpnia 2017r. Bylismy we wszystkich 
plac6wkach szkolnych, pocqwszy od Szkoly Podstawowej w Serocku a skonczywszy na 
Szkole Podstawowej w Jadwisinie. OdwiedziliSmy zarowno szkoly, jak i przedszkola. 
W szkolach w Serocku, Jadwisinie i Zegrzu w czasie wakacji zostalo przeprowadzonych 
najwiqcej remontow i inwestycji. Na pewno ogromne wraienie zrobila inwestycja dotyczqca 



rozbudowy szkoly w Jadwisinie. W Zegrzu prace remontowe podczas objazdu Komisji byly 
realizowane. MySlq, ze Pani Dyrektor Melion odpowie czy prace te zostaly jui zakonczone, 
poniewai bylo zagrozenie, ze na poczqtku wrzeinia bqdq trwaly jeszcze roboty remontowe. 
Prace sq tam podzielone na etapy, teraz sq prowadzone roboty zwiqzane z kanalizacjg z wodq 
Byla wyrnieniana podloga na sali gimnastycznej. W szkole w Woli Kielpinskiej dzido siq 
troche mniej, podobnie jak w przedszkolach, aczkolwiek w przedszkolu w Serocku zostala 
czq8ciowo wymieniona podloga w kilku salach. W szkole w Serocku zostdo wyremontowane 
zaplecze sali girnnastycznej . 
Sporo siq dzido i to cieszy. Natomiast pojawia siq znak zapytania, poniewai jest problem 
z tenninami realizacji prac remontowych. W szkole w Serocku zaplecze sali gimnastycznej nie 
zostalo jeszcze odebrane, dwa tygodnie dzieci chodq jui do szkoly i stwarza to na pewno jakieS 
problemy, ktorych lepiej byloby uniknqk." 

Radny Slawomir Osiwala 
,,Pan Przewodniczqcy przedstawil jak wyglqdd stan kontrolowanych przez nas obiektbw 
szkolnych, byliSmy obecni we wszystkich plac6wkach oSwiatowych na terenie gminy, 
widzieliimy jak one wyglqdajq. Nie bylo 2zdnych zagroien, poczqtek roku szkolnego we 
wszystkich szkolach siq odbyl. Nauka ruszyla w nakazanym terminie, dzieci uczqszczajq do 
szkoly. Prace, ktbre sq wykonywane, mogq tutaj mbwid o szkole w Zegrzu, sq kontynuowane, 
ale nie ma to wiqkszego wplywu na Mcjonowanie szkoly. Jedynie chcialbym wrbcik do 
pewnego wqtku, ktbry zglaszalem na poprzednim posiedzeniu Komisji. Chcialbym 
podziqkowad Panu Bunnistrzowi i Panu Kierownikowi Referatu Przygotowania i Realizacji 
Inwestycji, bo wiem, i e  przy drodze do szkoly od ul. Oficerskiej obok przedszkola, zostal 
polozony chodnik. Natomiast chcq wrbcid do tematu schod6w. Wiem, ze jest jeszcze czas, jest 
cieplo, nie ma zagrozenia, ale kiedy przyjdq chlodniejsze dni, zacznq siq Sniegi, lody itd., 
chcidbym jeszcze raz przypomnied i zwrbcik uwagq na jako.46 tych schod6w i w miarq 
mozliwoici doprowadzid je do stanu bezpiecznego uiywania. Chodzi o schody, kt6re prowadq 
od malej brarnki w kierunku osiedla." 

Zastgpca Burmistrza Jbzef Zajqc 
,,Szkoly sq przygotowane do nauki, z malym poilizgiem elementbw sportowych. Myilq, ze do 
konca tygodnia prace powinny zostak zakoliczone. Zawsze przy duzych remontach sq pewne 
poSlizgi w czasie realizacji. JeSli chodzi o sale gimnastycznq w Zegrzu, nie ma problemu. 
Rozmawidem z Paniq Dyrektor, uczniowie korzystajq z hallu i mini salki. Natomiast jeili 
chodzi o szkolq w Serocku, w hallu podloga zostala polozona nieprawidlowo. Inne elementy, 
jakie byly zaplanowane w szkolach, zostdy wykonane." 

Przewodniczqcy Komisji Mariusz Rosiriski 
,,Dziqkujq za to, ie udalo siq inwestycjq w szkole podstawowej w Serocku prawie jui 
zakoriczyC. Na pewno powiqkszyla siq iloSC szatni, co bylo bardzo wahe  i wyglqda to piqknie. 
Mam nadziejq, Be w &ytkowaniu tez bqdzie to tak wygl~dad. Jest to naprawdq duiy krok do 
przodu. JeSli wystqpowdy jakieS komplikacje, mieliSmy glbwnie problemy z przebieraniern siq 
i prowadzeniem zajqk w przypadku opad6w deszczu. Dziqkujq bardzo, ze udalo siq zrealizowad 
tq inwestycjq, poniewai wymagdo to przeprowadzenia remontu. 
Mam pytanie dotycqce dodatkowych zajqC w szkolach. Czy pula godzin jest taka sama na 
kaidq szkolq, czy ewentualnie coi siq zmienilo? Chodzi mi o dodatkowe zajqcia finansowane 
z budietu gminy ." 










































































