
Protokt51 nr  1112017 
z posiedzenia Komisji Kultury, Olwiaty i Sportu w dniu 29 listopada 2017r. 

Posiedzenie Komisji odbylo sif w Urzrdzie Miasta i Gminy Serock, ul. Rynek 21 
Poczqtek posiedzenia o godz. 16.00. 

Posiedzenie Komisji otworzyl Przewodnicqcy Komisji Kultury, Olwiaty i Sportu Mariusz 
Rosinski i poinformowal, 2e w posiedzeniu Komisji bierze udzial3 radnych (nieobecni radni: 
Agnieszka Oktaba, A m  Borkowski i Jaroslaw Pielach; lista obecno4ci- zalqcznik n r  I), co 
stanowi quorum, przy kt6rym Komisja mote obradowak. W posiedzeniu Komisji uczestniczyli: 
Zastqpca Burmistrza J6zef Zajqc, Dyrektor Zespdu Obshgi Szk61 i Przedszkoli (ZOSiP) Alicja 
Melion, Glowna ksiqgowa Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku (CKiCz) Ewa 
Grzybowska oraz Dyrektor OSrodka Sportu i Rekreacji (OSiR) Maciej Gdawski (lista 
obecnokci- zalqcznik nr  2). 

Przewodniczqcy Komisji Mariusz Rosiiiski 
Przedstawil nastqpujqcy porzqdek posiedzenia Komisji: 

1 .  Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie stwierdzenia przeksztalcenia dotychczasowej 
szeicioletniej Szkoly Podstawowej im. Jerzego Szaniawskiego w Jadwisinie 
w olmioletniq Szkdq Podstawowq im. Jerzego Szaniawskiego w Jadwisinie. 

2. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie stwierdzenia przeksztalcenia dotychczasowej 
szelcioletniej Szkoly Podstawowej im. Mikdaja Kopernika w Serocku w olmioletniq 
Szkolq Podstawowq im. Mikolaja Kopemika w Serocku. 

3. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie stwierdzenia przeksztalcenia Zespch Szka 
w Zegrzu w Szkolq Podstawowq im. Wojska Polskiego w Zegrzu. 

4. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie stwierdzenia przeksztalcenia dotychczasowej 
szeScioletniej Szkoly Podstawowej im. Witolda Zglenickiego w Woli Kielpikiej 
w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Woli Kidpiriskiej w olmioletniq Szkdq 
Podstawowq im. Witolda Zglenickiego w Zespole Szkolno- Przedszkolnym 
w Woli Kietpihskiej. 

5. Informacja o stanie realizacji zadah oSwiatowych przez gminq Miasto i Gmina Serock 
za rok szkolny 201612017. 

6. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 201 8-2027. 

7. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwaly budtetowej Miasta i Gminy Serock na 
rok 2018. 

8. Przyjecie protokd6w z obrad Komisji w dniu 13.09.2017r., 28.09.2017r., 11.10.2017r. 
9. Sprawy r6tne. 

Do przedstawionego porqdku posiedzenia Komisji nie zgloswno iadnych uwag. Porzqdek 
zostai przyjqty bez uwag. 

Rozpatnenie projektu uchwaly w sprawie stwierdzenia pneksztalcenia dotychnasowej 
szeicioletniej Szkoly Podstawowej im. Jenego Szaniawskiego w Jadwisinie 
w olmioletniq ~zkolqI'odstawowq im. Jenego ~zaniawskie~o  w ~adwisinie 

Rozpatnenie projektu uchwaly w sprawie stwierdzenia pneksztalcenia dotychczasowej 
szeicioletniej Szkoly Podstawowej im. Mikolaja Kopernika w Serocku w ~Smioletnir) 
Szkolq Podstawowq im. Mikolaja Kopernika w Serocku 



3. 
Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie shvierdzenia przeksztalcenia Zespolu Szk61 
w Zegrzu w Szkole Podstawowq im. Wojska Polskiego w Zegrzu 

4. 
Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie shvierdzenia przeksztalcenia dotychczasowej 
szeicioletniej Szkoly Podstawowej im. Witolda Zglenickiego w Woli Kielpinskiej 
w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Woli Kielpinskiej w oimioletniq Szkole 

Podstawowq im. Witolda Zglenickiego w Zespole Szkolno- P~zedszkolnym 
w Woli Kielpinskiej 

Dyrektor ZOSiP Alicja Melion 
,,Projekty uchwal, ktore przedstawiamy majq zwigzek z reformq systemu oswiaty. Organy 
stanowiqce jednostek samorzqdu terytorialnego zostaly zobligowane do podjecia uchwal 
stwierdzajqcych przeksztalcenie jednostek, kt6re wynikajqc z reformy systemu oiwiaty. Kaida 
szeicioletnia szkola podstawowa staje siq szkolq oimioletniq. Natomiast w przypadku Zespolu 
Szk61 w Zegrzu, ustawa tak to okreilila, ze szeicioletnia szkola podstawowa, ktora byla 
polqczona tylko z gimnazjum, takze staje siq oimioletniq szkoiq podstawowg. Uchwaty 
wynikajq z ustawy wprowadzajqcej reform? ustroju szkolnego. Mamy takim aktem stwierdzik, 
i e  przeksztalcone sq szkoly szeicioletnie w oimioletnie szkoly podstawowe. Dla szko1 jest to 
doSC istotna kwestia, bo te uchwaly majq moc aktu zaloiycielskiego, czyli podany jest tutaj 
obwod szkoly, adres, siedziba, to co jest istotne z punktu widzenia tego aktu zaloiycielskiego. 
Takie uchwaly przeksztalceniowe dotyczg Szkoly Podstawowej w Jadwisinie, Szkoly 
Podstawowej w Serocku, Zespolu Szkbl w Zegrzu oraz Zespolu Szkolno- Przedszkolnego 
w Woli Kielpinskiej." 

Radny Slawomir Osiwala 
,,Zmiany, kt6re q realizowane, o nich by10 ju i  wiadomo duzo wczeiniej. Dlaczego dopiero 
teraz te uchwaly podejmujemy?" 

Dyrektor ZOSiP Alicja Melion 
,,Jest to taki pomysl ustawodawcy. Do konca marca mieliimy okreiliC siec szkol i obwody, 
natomiast do 30 listopada mieliimy podjgk takie uchwaly, ktore de facto wynikajq z ustawy. 
Art. 117 ustawy- Przepisy wprowadzajqce ustaw?- Prawo oiwiatowe, obliguje nas do 
potwierdzenia, i e  szkoly podstawowe szeScioletnie staty siq szkolami oimioletnimi. My na to 
nie mamy adnego wplywu, nawet jeSli uwaialibyimy inaczej, to i tak one z mocy prawa si? 
staiy. Tak samo zespoiy szk61, np. Zegrze- szkola podstawowa i gimnazjum, z mocy ustawy 
takie zespoly stajq si? szkolami oimioletnimi. Jest to wykonanie zapisu ustawowego. Mamy to 
zrobiC do konca listopada." 

Radny Siawomir Osiwaia 
,,Czy moglbym sie dowiedziek, czy sq jakiekolwiek zamierzenia w stosunku do instytucji jako 
placowki oiwiatowej- gimnazjum. Mowimy, i e  wystqpowal Zespol Szkol w Zegrzu ze szkolq 
podstawowq i gimnazjum. M6wimy o tym co jest zapisane w dokumencie a nie to pokazalo 
nam iycie, bo tycie nam pokazalo, t e  wlqczyliimy w szkoly oimioletnie szkole podstawowq 
i dolqczyliSmy klasy gimnazjalne. Pienvsza nasza uchwala zmieniajqca organizacyjnie 
placowki oiwiatowe, ktore dotychczas funkcjonowaty, nie dotyczyla ani wygaszenia 
gimnazjum ani jego likwidacji. Dopoki nie zostanie podjqta uchwala, bedzie funkcjonowal 
Zespol Szkol w Zegrzu, czyli szkola podstawowa i gimnazjum. Jako, i e  praktyka pokazala, i e  




























































