
Protokol n r  112018 
z posiedzenia Komisji Kultury, OSwiaty i Sportu w dniu 8 stycznia 2018r. 

Posiedzenie Komisji odbylo siq w Urzfdzie Miasta i Gminy Serock, ul. Rynek 21 
Poczqlek posiedzenia o godz. 15.00. 

Posiedzenie Komisji otworzyl Przewodniczqcy Komisji Kultury, OSwiaty i Sportu Mariusz 
Rosinski i poinformowal, i e  w posiedzeniu Komisji bierze udzial 4 radnych (nieobecni radni: 
Artur Borkowski i Krzysztof Zakolski; lista obecnoSci - zalqcznik n r  I), co stanowi quorum, 
przy ktorym Komisja moie obradowai. W posiedzeniu Komisji uczestniczyli: Zastqpca 
Bunnistrza Jozef Zajqc, Dyrektor Zespolu Obshgi Szkol i Przedszkoli (ZOSiP) Alicja Melion, 
Kierownik Referatu Komunikacji Spolecznej (KS) Beata Roszkowska, Kierownik Zespolu 
Gminnych ~wie t l ic  ~rodowiskowych Barbara Wroblewska, Instruktor Centrum Kultury 
i Czytelnictwa w Serocku (CKiCz) Olga Hugo- Bader, Dyrektor Oirodka Sportu i Rekreacji 
w Serocku (OSiR) Maciej Golawski oraz Kierownik Referatu Organizacyjno- Prawnego 

i Obshgi Rady Miejskiej (RMP) Rafal Karpinski (lista obecnoici- zalqcznik n r  2). 

Przewodniczqcy Komisji Mariusz Rosiriski 
Przedstawil nastepujqcy porzqdek posiedzenia: 

1. Omowienie planow dotyczqcych wypoczynku podczas ferii zimowych w roku 2018- 
propozycje poszczegolnych placowek. 

2. Zapoznanie z kalendarzem imprez kulturalnych i sportowych w roku 2018 ze 
szczegolnym uwzglqdnieniem 100 rocznicy odzyskania niepodlegloSci przez Polske. 

3. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie ustalenia czasu bezplatnego nauczania, 
wychowania i opieki oraz wysokoici oplat za korzystanie z wychowania 
przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddzialach przedszkolnych w szkolach 
podstawowych prowadzonych przez gminq Miasto i Gmina Serock. 

4. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji 
z budietu gminy Miasto i Gmina Serock na prowadzenie niepublicznych przedszkoli 

oraz trybu kontroli prawidlowoici ich pobrania i wykorzystania. 
5. Sprawy r6ine. 

Do przedstawionego porzqdku posiedzenia Komisji nie zgtoszono iadnych uwag, porzqdek 
zostal przyjqty bez uwag. 

1. 
Om6wienie planow dotyczqcych wypoczynku podczas ferii zimowych w roku 2018- 
propozycje poszczegolnych placowek 

Zastfpca Burmislrza Jdzef Zajqc 
,,W tym roku zaczeliimy wczeSniej przygotowania do organizacji ferii. Zaczqliimy prace na 
poczqtku grudnia. Powolalem zespol do przygotowania ferii w skladzie- dyrektorzy jednostek 
organizacyjnych - Pani Alicja Melion, Pan Tomasz Gqsikowski, Pan Maciej Golawski oraz 
Pani Barbara Wroblewska. Na wstqpie podsumowaliimy poprzednie ferie, w6ciliimy do 
wnioskow po feriach, aby te ferie byly lepiej zorganizowane n i i  w roku poprzednim. Jak widac 
po pogodzie, nie wiemy jak te ferie bqdq przebiegaly, mieliimy tez zimowe plany, ale nie 
wszystko pewnie nam siq uda zrealizowat, choCby lodowisko, kt6re jest ju i  przygotowane. 
Bralismy tei pod uwagq elementy takie, aby wzajemnie nie zabierac sobie dzieci. Na wstepie 
ustaliliimy. i e  sq dni tzw. sportowe, sq pewne dni zwiqzane z Centrum Kultury i Czytelnictwa 



i pewne dni szkolne, poniewai czqsto jest tak, i?e opieramy siq na tych samych dzieciach, ieby 
dzieci nie mialy tak, i e  chcialyby skorzystaC z zajqC sportowych i z zajqC oferowanych przez 
Centrum Kultury i Czytelnictwa albo szkdy, a wszystkie zajqcia sq w podobnym czasie. MySlq, 
i e  udalo nam siq skoordynowak. Uwaiam, ze program jest interesujqcy. Do tego dochodzi 
jeszcze tygodniowy wyjazd do Dziernniowa." 

Dyrektor ZOSiP Alicja Melion 
,,Szkoly to nietypowy organizator wypoczynku, bo to ma by6 okres wypoczynku od szkdy. 
Gdy robiliSmy diagnozq, jakich zajqC dzieci oczekujq, to jak najmniej szkdy. Staramy siq wiqc, 
odpowiadajqc na takie potrzeby dzieci, proponowat im takie formy, ktore nie h d q  
powt6rzeniem zajqC szkolnych, od ktbrych majq odpoczynek. Bazujqc na wnioskach z lat 
ubieglych, skoncentrowaliSmy siq wylqcznie na formach wyjazdowych. Wtedy naszymi 
opiekunami sq nauczyciele, a m e  wpisujemy siq w te propozycje, o kt6rych mbwil Pan 
Burmistrz, czyli OSrodka Sportu i Rekreacji- organizujemy grupy i przyjekdhmy na tumieje 
oraz Centnun Kultury i Czytelnictwa. Zobaczymy jak to nam w tym roku wyjdzie, dokladamy 
starah, aby ta nowa formula siq sprawdzila, abySmy nie mieli matych form w kaidej szkole, 
zawsze spotkanie w duiej grupie, na duiej imprezie jest duto ciekawsze nik tylko i wylqcznie 
w swoim Srodowisku. 
Macie Pahstwo programy ferii w szkdach (zalqcznik nr 3), sq one dostqpne na stronach 
intemetowych, opracowane p m z  ka2dq ze szk6l. Mamy takq nietypowq sytuacjq, 2e musimy 
siq zglaszaC jako organizator wypoczynku do kuratorium oSwiaty, dlatego u nas musi bye 
kierownik wypoczynku, cala dokumentacja odrqbna, dlatego t e  szkdy nie sq plac6wkami, 
kthe pracujq w ferie. Dla nas jest to wiec dodatkowa czymoSC, k opr6cz tego ze musimy 
zatrudnik nauczycieli na umowq zlecenie, dodatkowo musimy zglosit do kuratorium, 
przygotowaC calq dokumentacjq, karty zgloszeniowe od rodzic6w pobraC. Naszym celem jest 
pokazanie, 2e w kaidym Srodowisku gdzie jest szkola a szkoly sq zlokalizowane w r6hych 
czqiciach gminy, dziecko ma mieC blisko dostqpnq ofertq, z kt6rej bqdzie moglo skorzystai. 
Wzorem ubieglego roku szkola w Woli Kielpiliskiej proponuje organizacjq ferii tylko w jednym 
tygodniu, z uwagi na to, ke sq to dzieci, kt6re sq dowokone z rozleglego rejonu szkolnego. 
Oferta tej szkdy jest bardziej bogatsza. 
JesteSmy organizacyjnie przygotowani, mySlq, 2e wszelkie kwestie z w i p n e  z uruchomieniem 
ferii mamy jut dopiqte. Przygotowany jest tak.2.e wyjazd do Dziedoniowa. 15 stycznia 40 
uczni6w oraz 3 opiekun6w oraz 1 kierownik wypoczynku wyjedzie do Dzier2oniowa. Mamy 
nadziejq, k nasze zatozenie, k b@q korzystali z zimowych urokbw regionu tych turystycznych 
i historycznych, uda siq sprostaC i 21 stycznia wszyscy zadowoleni pow6cq z powotem do 
Serocka." 

Dyrektor OSiR Maciej Golawski 
,,Starmy siq dostosowywaC zajqcia do frekwencji, stawiaC na sprawdzone zajqcia. Dziqkujemy 
za sprawozdania, poniewa2 one pokazujq nam pewne kwestie i moiemy z nich wyciqgad pewne 
wnioski, co poprawiC w przyszlym roku. W tym roku przydala siq kooperacja wszystkich 
jednostek, k b y  po pienvsze te zajqcia organizacyjnie nie nakladaly siq jedne na drugie oraz 
teby byla zapewniona frekwencja. Dziqki szkolom, mamy system tumiejowy, gdzie 
zapraszamy szkdy na zorganizowane zajqcia. Zaczynamy 12 i 14 stycznia dwoma turniejami- 
wspomagamy W O ~ P -  na terenie szkoly podstawowej w Serocku. Tak jak wspomniala Pani 
Dyrektor Melion wyrusza grupa do Dziedoniowa. Z naszej strony wszystkie formalnoSci sq 
jut zabezpieczone. NowoSciq sq ,,ferie w siodle", mamy na terenie p i n y  coraz wiqcej stadnin 
koni, cieszy siq to dutym zainteresowaniem. ZrobiliSmy r6wniet tzw. otwarte treningi, gdzie 
zapraszamy osoby, kt6re ju2 uprawiajq sport, jak r6wnieZ. osoby nowe. Najciekawiej zapowiada 
siq ostatni weekend ferii- 27 i 28 stycznia, poniewai chcemy zrobiC ferie rodzinne. Jedna czqSC 
























