
Protok6l nr 912017 
z posiedzenia Komisji Kultury, OSwiaty i Sportu w dniu 28 wneSnia 2017r. 

Posiedzenie Komisji odb9o sig w Urzgdzie Miasta i Gminy Serock, ul. Rynek 21. 
Poczqtek posiedzenia o go&. 15.30. 

Posiedzenie Komisji otworzyl Przewodnicqcy Komisji Kulhuy, OSwiaty i Sportu 
i poinformowd, ie w posiedzeniu Komisji bierze udzial 5 radnych (nieobecny radny Artur 
Borkowski; lista obecnoici- zalgcznik nr I), co stanowi quorum, przy kt6rym Komisja moze 
obradowaC. W posiedzeniu Komisji uczestniczyli: Zastqpca Burmistrza Jbzef Zajqc, Dyrektor 
OSrodka Sportu i Rekreacji (OSiR) Maciej Golawski oraz Kierownik Referatu Przygotowania 
i Realizacji Inwestycji (PRI) Marek Bqbolski (lista obecnoSci- zalgcznik nr 2). 

Przewodniczqcy Komisji Mariusz Rosiriski 
Przedstawil nastqpuj qcy porqdek posiedzenia Komisj i : 

1. Stan przygotowari do budowy boiska pilkarskiego przy ulicy Puhskiej lub 
powiqkszenia boiska na terenie obecnego Stadionu Miejskiego. 

2. Rozpatrzenie wniosku o przynanie medalu ,,Za Zashgi dla Miasta i Gminy Serock". 
3. Propozycje kandydat6w do stypendidw, nagrod, wyr6knien w dziedzinie sportu 

i kultury. 
4. Propozycje wnioskow do budzetu na rok 201 8. 
5. Przyjqcie protokolu z obrad Komisji w dniu 29.08.2017r. 
6.  Sprawy r6kne. 

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

1. 
Stan przygotowan do budowy boiska pilkarskiego przy ulicy Pultuskiej lub powiqkszenia 
boiska na terenie obecnego Stadionu Miejskiego 

Przewodniczqcy Komisji Mariusz Rosiriski 
,,Jest to temat, kt6ry byl omawiany po czqSci na ostatnim posiedzeniu Komisji. Dla mnie 
i calego Srodowiska sportowego, Srodowiska pilkarskiego jest to doSC w m y  temat i pilny, 
poniewai czas ucieka szybko a licencja na mozliwoSC rozgrywania meczy na obecnym boisku 
w Serocku bqdzie musiala byC, iebySmy mogli graC. Czas jest w zasadzie do konca czerwca 
201 8r. Nie chcialbym, zeby byla taka sytuacja, o kt6rej na ostatnim posiedzeniu Komisji m6wil 
Pan Przewodnicqcy Artur Borkowski, ze w lidze okqgowej, w ktbrej jesteSmy w tej chwili, 
bqdq zmiany i czqSC druiyn bqdzie spadaC do A-klasy. Sportowo siq utrzymamy, natomiast jeSli 
chodzi o wymogi MZPN spadniemy, poniewai nie dadzq nam licencji warunkowej. 
Podejrzewarn, ze nie bqdzie takiej moiliwoSci, bo bqdq inne kluby, ktdre bqdq moze nizej 
w tabeli, ale bqdq mialy wszystkie obiekty sportowe spelniajqce licencjq i one dostanq po prostu 
tq licencjq a my spadniemy do nizszej ligi. Jak to jest wakna rzecz, powiem, ze pilka noina to 
sport numer jeden w Serocku i sporo ludzi tym iyje, sporo ludzi uprawia ten sport i niedobrym 
rozwiqzaniem byloby, gdyby pienvsza druzyna nie mogla graC w Serocku. Pozostale drukyny 
bqdq mogb tutaj graC, poniewai obwarowania licencyjne sq troche mniejsze, sq rnniejsze 
wymagania. Sytuacja jest taka, ze pilka nokna w Serocku na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat 
bardzo siq rozwinqla, chqtnych jest bardzo duio, zaczyna brakowaC obiektbw. Sytuacja 



z licencjq, jak wczeiniej powiedziaiem, tei nie do konca byia do przewidzenia, poniewai 
w d i  licencyjne co roku siq zmieniajq i sq bardziej zaostrzane, bo co dwa lub trzy lata temu 
bylo dobre, okamje siq, ze term nie do konca jest dobre i wymagania sq duio wyzsze. Po prostu 
zastaliimy takq sytuacjq i trudno m6wiC o jakichi zaniedbaniach, blqdach, bo nie bylo takiej 
sytuacji. To jest spowodowane z jednej strony rozwojem pilki noinej i infrastruktury, ale 
i rozwojem, kt6ry dzieje siq u nas i tego miejsca nam brakuje. 
Na poprzednim spotkaniu Pan Burmistrz przedstawii dwie opcje. Jedna opcja to rozmowy 
z konsenvatorem zabytk6w i przediuienie tego miejsca, poniewai za zabytkowym waiem 
napoleohskim jest teren na wydluienie. MySlq, i e  poszerzenie tego boiska r6wnie8 byioby 
mozliwe. Jest to najprostsza opcja. 
Druga opcja to budowa boiska piikarskiego przy ul. Puhskiej, gdzie jest planowana budowa 
Centrurn Sportu i Rekreacji, ale w innej wersji, rozpoczynajqc od budowy stadionu piikarskiego 
peinowymiarowego trawiastego a potem ewentualnie dobudowa hali sportowej. Wakne, ieby 
byio to wykonywane modulowo i za kilka lat moina bqdzie coi dobudowak. Powiem osobiicie, 
ze dla mnie duio lepsza z perspektywy tego co widzq, byiaby opcja druga, a wiqc budowa 
boiska, poniewai daje mozliwoiC dodatkowego obiektu i dodatkowego miejsca do meczbw, 
treningow i oszczqdzenia tego boiska, kt6re mamy w tej chwili. 
Chciaibym iebyimy porozmawiali na ten temat, aby Pan Burmistrz powiedziai, czy coi przez 
ostatnie dwa tygodnie coi siq zrnienilo. Czy sq jakiei plany, hannonograrny? Mam sporo 
zapytari od ludzi uprawiajqcych piikq noinq, zajmujqcych siq piikq noinq. Jezeli coi miaioby 
siq dziaC, dobrze, zeby to siq dziaio jak najszybciej. Nie ulega wqtpliwoici, ze sytuacja, jakq 
obecnie mamy jest spowodowana tym, ie ta piika tak siq rozwija, ze rodzice przysylajq dzieci, 
te dzieci rosnq i chcq kopaC piikq na coraz wyiszym poziomie. ieby kopaC na wyiszym 
poziomie, trzeba speiniC peine wymagania licencyjne. Mamy taka sytuacjq i dobrze byioby tq 
sytuacj q prbbowaC rozwiqzaC." 

Zastgpca Burmistrza Jbzef Zajqc 
,,Byla przeprowadzona dyskusja oraz doglqbna analiza dotyczqca przesuniqcia boiska 
w kierunku budynku Oirodka Sportu i Rekreacji. Niestety nie speinia to iadnych wymagafi. 
Wariant ten wiqc odpada. Pozostaje tylko wariant dotycqcy przediuienia boiska w stronq 
wal6w. Pan Burmistrz byl na spotkaniu z osobq, ktora pomoze nawi-C kontakt 
z Mazowieckim Konsenvatorem Zabytkbw. Nasza propozycja jest taka, ze chcemy zrobiC 
przekrbj waiu, zrobiC szklanq icianq. Chcemy nobiC aspekt historyczny, jest to jakii spos6b 
podejicia do tego. Na dzien dzisiejszy jeszcze nie udaio siq, mimo roinych hodel podejicia, 
ustali6 spotkania z konsenvatorem zabytk6w. Bqdzie to trudne do wykonania. 
Calry czas pracujemy jeszcze nad elementem koncepcyjnym, nad zmianq dotychczasowej 
koncepcji budowy Centrum Sportu i Rekreacji. Jest pytanie jak siq da zmieniC tq koncepcjq 
bardzo bogaR, ieby jq ograniczyC, keby zbudowaC boisko i hale sportowq i z tyiu zostawik 
zapas terenu, kt6ry moina zagospodarowaC za 5 czy 20 lat. Jeszcze sq postawione zadania 
projektantowi, aby wszystko jeszcze raz pomierzyi. Na dzisiaj nie mam dla Pafistwa nowych 
wieici odnoinie tego, ze mamy jui konkretnq koncepcjq. Jesteimy na razie na tym samy 
poziomie wiedzy, jak m6wiiem na poprzednim posiedzeniu komisji. Pani projektant miaia 
wykonak koncepcjq do konca paidziernika, daliimy jej nowe pomysiy zadania i mam nadziejq, 
ze wstqpnq koncepcjq przedstawi, kt6ra byiaby powodem do dalszej dyskusji." 

(Na posiedzenie Komisji przybyt Przewodniczqcy Rudy Artur Borkowski). 






























