
Protoka n r  212018 
z posiedzenia Komisji Kultury, Oiwiaty i Sportu w dniu 6 marca 2018r. 

Posiedzenie Komisji odbylo sif w Urzgdzie Miasta i Gminy Serock, ul. Rynek 21. 
Poczqtek posiedzenia o go&. 15.00. 

Posiedzenie Komisji ohvorzyl Przewodnicqcy Komisji Kultury, OSwiaty i Sportu Mariusz Rosihski 
i poinformowal, te w posiedzeniu uczestniczy 5 radnych (nieobecna radna Agnieszka Oktaba; lista 
obecnokci- zalqcznik or  I), co stanowi quorum, przy kt6rym Komisja mote obradowat. W posiedzeniu 
Komisji uczesmiczyli r6wniet Burmisbz Sylwester Sokolnicki, Zastepca Burmishza J6zef Zajgc, Kierownik 
Referatu Organizacyjno-Prawnego i Obsiugi Rady Miejskiej (RMP) Rafal Karpihski, Kierownik 
Przygotowania i Realizacji lnwestycji (PRI) Marek Bgbolski, Dyrektor Zespdu Obskugi Szk& i Przedszkoli 
(ZOSiP) Alicja Melion, Dyrektor OSrodka Sportu i Rekreacji (OSiR) Maciej Gdawski, Kierownik Zespolu 
Gminnych Swietlic Srodowiskowych Barbara Wr6blewska, p.0. Dyrektora Cenh-um Kultury i Czytelnichva 
(CKiCz) Adam Pawlak oraz Pani Renata Mulik (lista obecnoSci- za lqmik  n r  2). 

Przewodniczqcy Komisji Mariusz Rositiski 
Przedstawil nastepuj;)cy porzqdek posiedzenia Komisji: 

1.Opinia wlakiwej komisji Rady Miejskiej w Serocku w kwestii powdania na stanowisko Dyrektora 
Centrum Kultury i Czytelnichva. 
2. Podsumowanie organizacji ferii zimo ch w Gminie i Miasto Serock-sprawozdania dyrektor6w (OSIR, 
CKiCZ, ZOSiP, Gminny Zesp6l Swietlic y , rodow~skowych) 
-0pracowanie statystyczne co do iloSci wyjazd6w, imprez i innych wydarzeh, 
- poszczeg6lne koszty transportu, opieki, bilet6w wwspu, 
-korzystanie ze Srodk6w OPS, 
-1iczba uczestnik6w, 
-co cieszylo sie najwiekszym zainteresowaniem. 
3. Dyskusja na temat inwestycji w infrastrukture oiwiatowq i sportowg na podstawie ekspertyzy koncepcji 
przestrzennej hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Serocku. 
4. Przyjecie protokd6w z posiedzenia Komisji zdnia 29.1 1.17,07.12.17, 08.01.18. 
5.Sprawy r6tne. 

Pnewodnicqcy Komisji Mariusz Rosibski 
Przewodniczqcy Komisji zaproponowal zmianq do przedstawionego poqdku posiedzenia Komisji 
polegajgcq na wprowadzeniu dodatkowego punktu: Rozpahzenie projektu uchwaly w sprawie tygodniowego 
obowiqzkowego wymiam godzin zajeC pedagog6w, psycholog6w, logoped6w, terapeut6w pedagogicmych 
oraz doradc6w zawodowych zah-udnionych w szkdach i przedszkolach prowadwnych przez Miasto i Gmine 
Serock 

1. 
Opinia wlaiciwej komisji Rsdy Miejskiej w Serocku w kwestii powolania 

na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury i Czytelnictwa. 

Burmhtrz Sylwesfer Sokolnicki 
,,Centrum Kultury i Czytelnichva to instytucja dzialajqca o troche inne przepisy prawa. MieliSmy 
rozstrzygniety konkurs na rzecz Pana Dyrektora Tomasza Gqsikowskiego, kt6rego kontrakt sie skohczyl. Nie 
rozwataliSmy sytuacji aby bez konkursu na kolejne lata podjqta decyzja w sprawie zatrudnienia. Podjglem 
decyzje aby przeprowadzit konkurs, aby pojawili sie kandydaci, kt6rzy wS zaproponujg. NamawialiSmy 
rowniei Pana Dyrektora G~ikowskiego, teby przystqpil do konkursu. Nie przystqpil. Do konkursu 
przystqpily 3 osoby, ostatecmie jedna osoba tut przed spotkaniem nezygnowala. Konkurs wygrala Pani 
Renata Mulik. Zgodnie z procedurq prosimy Komisje Rady Miejskiej o opiniq. Cenhum Kultury jest 
zreformowana jednostkq, mieliSmy w tym procesie udzial, poniewa2 tgczyliSmy OSrodek Kultury 
z Bibliotekg Publicznq i teraz razem hvorq Cenhum Kultury, kt6ry dziala w oparciu o ustawq o Instytucji 
Kultury. Dyrektor Gesikowski wprowadzil nowego ducha do Centrum Kultury i mam nadzieje, ze tqdzie on 
podtrzymany, bedzie to na pewno duie wyzwanie dla nowej Pani Dyrektor". 



Pani Renaia Mulik 
Przedstawila prezentacje swojej osoby i odpowiedziala na zadane pytania czlonk6w Komisji 

Przewodniczqcy Komiji Mariusz Rositiski 
Po zapoznaniu siq z kandydaturq Pani Renaty Mulik, Przewodnicqcy Komisji Kultury OSwiaty i Sportu 
poddal pod glosowanie kwestie powdania na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury i Czytelnictwa. 

W gtosowaniu 
Komisja wyrazila opiniq pozylywng przy 5 glosach za -jednoglolnie. 

2. 
Podsumowanie organizacji ferii zimowych w Gminie i Miasto Serock 

Zastfpca Burmisrrza Jdzef Zajqc 
,,KaLdy rok jest inn , stawiamy sobie zawsze nowe zadania, nowe wyzwania, staramy sie wyciqgaf wnioski 
z lat popnednich. H rodow~sko . .  jednak sie zmienia i zapotrzebowanie na oferte feryjnq te t  jest troche inne. 
W imych gminach ferie organizowane sg jedynie przez olrodki sportu czy centra kultury, u nas takte byly 
prrygotowane przez oSwiaQ. Duto zalety od pogody, pewne elementy, kt6re byly stricte zimowe u nas nie 
sprawdzily sie. 0 szczeg6lach dyrektorzy jednostek". 

Dyrekior Zespolu Szkdl i PnecLrzkoli (ZOSiP) Alicja Melion 
,,OSwiata r6wniet byla organizatorern wypoczynku podczas ferii, dla nas jest to dute pmdsiqwzipie 
administracyjne, poniewa2 musimy szkdy zarejestrowaf w Kuratorium Olwiaty w oparciu o wnioski 
kwalifikacyjne, jako miejsce gdzie b d q  odbywaly siq zajpia w czasie ferii, bo to nie jest dla nas typowe 
zajpie statutowe. Wszystkie 4 szkoly byly organizatorem wypoczynku, skupily siq p d e  wszystkim na 
elementach wyjazdowych. Uczniowie wyje2dtali na lodowisko, kino, basen, kqgle, wystawq klock6w lego 
na Stadionie Narcdowym, sale zabaw. Dobierano miejsca, kt6re mogly wzbudzif zainteresowanie wSr6d 
uczni6w. Qcznie z wyjazdow skorzystalo 339 uczni6w i bylo 753 wejSci6wek, zorganizowano 39 
wyjazdow. Na jeden wyjazd Srednio wychodzilo 20 uczestnik6w. Mniejszym zainteresowaniem cieszyly siq 
imprezy propnowane na terenie gminy. Udalo nam sie zrealizowaf wszystko co szkdy zaplanowaly. 
P a t q c  na zmieniajqce sie potrzeby naszego Srodowiska, oSwiata postuluje teby dla 3 szkM: Woli 
Kielpihskiej, Jadwisina i Zegrza, byl jeden organizator wypoczynku, poniewai uwatamy, te motna wtedy 
efektywniej wykorzystaf posiadane miejsca. Z uwagi na to, te szkda w Serocku jest szkdq du$, bo ma 645 
ucmi6w bez zehwek, to zapewniala miejsca wyjazdowe samodzielnie i nie potrzeba jej tqczyf z innym 
Srodowiskiem. Skoncentrowany wypoczynek m6glby by6 te t  bardziej dostosowany do ro.?nych grup 
wiekowych, poniewai motna by w miejsce ciekawe zrobif dwa wyjazdy, nie trzeba by te i  powdywaC tylu 
kierownik6w wypoczynku. JeSli chodzi o kosa organizacji to wydatkowaliSmy 26.47021, w tym opiekunowie 
i kierownicy wypoczynku kosztowali nas 11.050zl., transport 15.420~1. Nie sprawdzil siq w tym roku 
transport w Woli Kielpihskiej, bo wzorem lat ubieglych szkola zaplanowah, ie w pierwszym tygodniu na 
zajpia b d g  dowozily uczni6w 2 autokary i zdarzalo sie, te w kaidym bylo niespelna 10 osbb. A kosa 
takiego kursu to 300zl jeden autokar". 

Dyrektor OSrodka Sportu i Rekreacji (OSiR) Maciej Golawski 
,,OSiR r6wniet wlqczyl sie w akcje zima w mielcie, podczas akcji bazowaliSmy na kilku elementach, zajvia 
sportowo rekreacyjne dla r6tnych grup wiekowych, gdzie bazowaliimy na hali sportowej na ul. Wolskiego 
8. Byly to zajpia z inst~ktorami w zakresie, judo, boks, koszyk6wka, pilka siatkowa, tenis stdowy 
i kortball. h c z n i e  udzial wziqlo 92 osoby, uwatam, te jest to bardzo malo. Byly te t  zajecia bezplatne 
z sekcja jetdzieckq UKS Kucyk z Karolina, cieszyty siq one ogromnym powodzeniem. Zmieniajg siq trendy, 
ludzie chcq korzystd z czegoS nowszego, bardziej bazowaf na formule wyjazdowej niekonwencjonalnej, 
a nie spqizaf czas w szkole czy na salach. W dw6ch bezplatnych zajqciach wziqio udzial 48 o d b ,  
zainteresowanie bylo duto wieksze, ale taki byl limit. Odbywaly sie te t  turnieje sportowo rekreacyjne, w 
zeszlym roku cieszyiy sie duto lepsq popularnoSciq, IiczyliSmy na zorganizowane przyjazdy ze szk61, ale 
nie wszystkie szkdy uczestniczyly w tych turniejach. Statystycznie $cznie w tumiejach wzielo udzial 137 
o d b ,  najwieksq popularnoScig cieszy) siq tenis stdowy okdo 39 o d b ,  siatk6wka -37 os6b. Sprawdzilo siq 
to co zorganizowalilmy w weekend we wsp&pracy Paniq Kierownik Anna Ortowskq z OPSem, gdzie przez 
2 dni przez 5 godzin wstawililmy do hali dmuchahce i r6tne atrakcje z tym zwiwne ,  wata, warkoczyki, 
tatuak. Sala byla podzielona na dwie cqSci gdzie motna bylo przyjlf mdzinnie, na jednej czqSci byly 


















