
Protokdl nr 1012017 
z posiedzenia Komisji Kultury, OBwiaty i Sportu w dniu 11 paidziernika 2017r. 

Posiedzenie Komisji odbyEo siq w Urzqdzie Miasta i Gminy Serock, ul. Rynek 21. 
Poczqtek posiedzenia o godz. 16.00. 

Posiedzenie Komisji otworzyl Przewodnicqcy Komisji Kultury, Oiwiaty i Sportu Mariusz 
Rosinski i poinformowal, i e  w posiedzeniu uczestniczy 5 radnych (nieobecny radny Artur 
Borkowski; lista obecnofci- zalqcznik nr I), co stanowi quorum, przy kt6rym Komisja moze 
obradowa6. W posiedzeniu Komisji uczestniczyli r6wniez Zastqpca Burmistrza J6zef Zajqc, 
Dyrektor Zespoh Obshgi Szk61 i Przedszkoli (ZOSiP) Alicja Melion oraz Przewodniczqcy 
Rady Rodzic6w Szkoly Podstawowej w Serocku Marcin W6jcik (lista obecnoici- zalqcznik 
nr 2). 

Przewodniczqcy Komisji Mariusz Rosiriski 
Przedstawil nastqpujqcy porqdek posiedzenia Komisji: 

1. P r z y j ~ i e  wniosk6w Komisji do projektu budzetu Miasta i Grniny Serock na 201 8r. 
2. Sprawy r6ine. 

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

1. 
Przyjqcie wnioskdw Komisji do projektu budietu Miasta i Gminy Serock na 2018r. 

Przewodniczqcy Komisji Mariusz Rosiriski 
,,Na poprzednim posiedzeniu Komisji zar6wno Pahstwo radni, jak r6wniez ja zglosiliimy kilka 
wniosk6w do projektu budzetu na 201 8r. W miqdzyczasie wplynqlo pismo od Rady Rodzic6w 
Szkol-y Podstawowej w Serocku w sprawie warunk6w lokalowych do realizacji wychowania 
fizycznego. Pojawia siq wiqc kolejny wniosek, kt6rym powinniimy siq zajq6. Na poprzednim 
posiedzeniu Komisji poprosilem Pana Burmistrza, aby zebra6 informacje na temat dodatk6w 
funkcyjnych dla nauczycieli za wychowawstwo oraz dodatkdw dla dyrektordw, jak to wyglqda 
w innych gminach. Czy takie dane udalo siq zebrad?' 

Zastqpca Burmistrza Jdzef Zajqc 
,,Pan Dyrektor Melion zbiera elementy z innych gmin. 
JeSli chodzi o dodatki funkcyjne za wychowawstwo dla nauczycieli gimnazjum w Serocku, 
rzeczywiScie bylo pewne przeoczenie dyrektora szkoly, poniewai te dodatki zostaly obniione 
nieslusznie. Powinny one by6 utrzymane dop6ki trwa gimnazjum. Zostalo jui  wydane 
polecenie, aby to wyr6wna6. 
Natomiast dyskusja na temat dodatk6w funkcyjnych i motywacyjnych, mySlq, Se powinniimy 
przenieSC na kolejne posiedzenie Komisji." 

Dyrektor ZOSiP Alicja Melion 
,,Chcialabym odnieSC siq do dodatk6w motywacyjnych, bo o ile dodatki funkcyjne za 
wychowawstwo sq kwotowo widelkowe, dajq tei mozliwoSC r6inicowania w zaleknoSci od 
oceny sytuacji wychowawczej przez dyrektora, o tyle dodatki motywacyjne sq procentowe 
i zaleg od wysokoSci placy zasadniczej. Ruch w placach zasadniczych, kt6ry byl w ubieglym 



roku, bo pamiqtacie Paristwo, ze ta czqgC wynagrodzenia dla nauczycieli przez r q d  zostala 
podniesiona, to automatycznie naliczyliimy wyisq  kwotq na dodatki motywacyjne. Jeieli 
bqdzie tak, ie od maja wejdq podwyiki dla nauczycieli, bo takie by@ zapowiedzi, my na razie 
wytycznych nie otrzymaliimy do budzetu, ale jest mowa o 5% podwyzce placy zasadniczej, to 
z automatu nasz odpis na dodatki motywacyjne tei roinie, bo jest procentowo uzaleiniony od 
placy zasadniczej. One pracujq rdwnolegle z placq zasadnicq, bo taki mechanim 
wprowadziliimy, zeby on waloryzowal siq automatycznie z placq zasadnicq. 
Wracaj qc do dodatk6w funkcyjnych za wychowawstwo, Wrqd popelnil dyrektor szkdy , 
poniewai naliczyl wszystkim nauczycielom ten dodatek po r6wno. Kiedy taka informacja 
zostda zgloszona, poprosilam o listq i rzeczywiicie wszyscy dostali dodatek w takiej samej 
wysokodci jak nauczyciele szkoly podstawowej. To, i e  gimnazjum nie zostdo wlqczono do 
szkoly podstawowej nie oznacza, Be rzeczy, kt6re dotycq oddzid6w gimnazjalnych majq 
traktowane jak szkola podstawowa. One do konca swojego funkcjonowania majq by6 
prowadzone na zasadach gimnazjalnych. Pani dyrektor poprawila tq listq, wiqc myilq, ze 
sprawa jest juk wyjdniona. Natomiast glqbsza analiza jest konieczna, poniewai Paristwo na 
pewno slyszycie, 8e sq zmiany w Karcie Nauczyciela, kt6re na pewno bqdq skutkowaly 
m i a n m i  naszych regulaminbw, bo miany dotyczq nie tylko niektbrych skladnik6w 
wynagrodzenia, ale takie pensurn nauczycielskiego i innych kwestii. Czytalam informacjq 
z wczorajszej sejmowej komisji edukacji dzieci i mlodziezy, te wszystkie poprawki zostaly 
nadal utrzymane i jest taki plan, aby od 1 stycznia 2018r. weszly w iycie. Musimy wiqc na 
bie3co analizowaC prace sejmowe, zeby w odpowiednim czasie m6ciC uwagq na te 
rozwipmia, kt6re mamy zapisane w regulaminach." 

Przewodniczqcy Komisji Mariusz Rosiriski 
,,Przejdziemy term do wniosku Rady Rodzic6w Szkoly Podstawowej w Serocku. Poproszq 
Przewodniczqcego Rady Rodzic6w o pfzedstawienie treici pisma (Aqcznik nr 3) 
stanowiqcego wniosek do projektu budzetu na rok 201 8." 

Przewodniczqcy Rady Rodzico'w SP w Serocku Marcin Wdjcik 
,,Znaldem siq dzisiaj tutaj po to, aby glos dotyczqcy infrastruktury sportowej wybrzmial 
troche mocniej, zwlaszcza ze strony i rodzic6w dzieci uczqszczajqcych do tej szkdy, jak 
r6wniei mieszkaric6w miasta i gminy. W przekazanym do Paristwa piimie jest cala istota 
problemu, kt6ry w naszym rozurnieniu jest coraz bardziej powainiejszy z kaidym rokiem 
a niestety nierozwislzywany. Pozwolilem sobie prze4ledziC Pahstwa protokoly z komisji, wiem 
o planach dotyczqcych terenu bylego oirodka PKO, o wariantach i tych przedsiqwziqciach, 
kt6re Paristwo zamierzacie wziqC pod uwagq. Natomiast uwaiam, ze nie jest to dobry kierunek. 
Jak Patistwo wiecie pod tym pismem nie podpisalem siq sam jako jedyny, ale jest to duiy glos 
rodzic6w i mieszkaric6w miasta. Umiejscowienie jakiejkolwiek hali sportowej czy sali 
gimnastycznej w tarntym rejonie, uwaiam, i e  nie zalatwi iadnej sprawy i bqdzie to niezbyt 
szczqdliwa i fortunna lokalizacja dla tej inwestycji. Dlaczego? Trudno sobie wyobraziC, zeby 
dzieci dojezdialy co przerwq na jakiekolwiek zajqcia w-f tam organizowane. Zlokalizowanie 
bardziej w centrurn, na terenie szkdy czy obok szkoly takiej hali, ulatwiloby pracq i szkole 
i dzieciom, ale takie mieszkaricom Serocka. Dlaczego? Dlatego, ke bylby to teren blisko szkoly, 
by6 moie nawet obiekt bylby polqczony z obiektem szkolnym, w centrurn miasta i jednoczeinie 
blisko OSiR. Nie jest iadnq tajemnicq, ze taka sala musi siq zwr6ciC, musi tez na siebie zarabiaC 
i musi tei  by6 wykorzystana. W tej chwili obecna sala gimnastyczna jest wykorzystywana do 
granic moiliwo4ci. Mam informacjq ze szkoly w jaki spos6b sale gimnastyczne sq 
wykorzystywane- do godz. 15.00 sq to zajqcia szkolne. Nie jest tei iadnq tajemnicq, ze od godz. 
15.00 zajqcia prowadzi tam OSiR i sala wykorzystywana do godz. 20.00. Stqd tek z naszej 
strony, ze strony mieszkahc6w, rodzic6w, a myilq, ze jest to glos dosyC powakny, ta sala 










































