
Protok61 n r  312018 
z posiedzenia Komis j i  Kultury, OSwiaty i Sportu w dn iu  10 kwietnia 2018r. 

Posiedzenie Komisji odbylo siq w Urz~dzie Miasra i Grniny Serock, ul. Rynek 21. 
Poczqtek posiedzenia o godz. 15.00. 

Posiedzenie Komisji otworzyl Przewodnicqcy Komisji Kultury, Oiwiaty i Sportu Mariusz Rosiliski 
i poinformowat, i e  w posiedzeniu uczestniczy 6 radnych (lista obecnoici- za l~czn ik  n r  I) ,  co stanowi 
quorum, przy ktorym Komisja moie obradowai:. W posiedzeniu Komisji uczestniczyli rowniei Burmistrz 
Sylwester Sokolnicki, Zastqpca Burmistrza Jozef Zajqc, Kierownik Referatu Organizacyjno-Prawnego 
i Obstugi Rady Miejskiej (RMP) Rafal Karpiliski, Kierownik Referatu Przygotowania i Realizacji lnwestycji 
(PRI) Marek Bqbolski, Dyrektor Zespotu Obstugi Szk61 i Przedszkoli (ZOSiP) Alicja Melion, Dyrektor 
OSrodka Sportu i Rekreacji (OSiR) Maciej Gdawski, oraz zaproszeni goicie (lista obecnoici- zalqcznik n r  
2). 

Przewodniczqcy Komisji Mariusz Rositiski 
Przedstawil nastqpujqcy porqdek posiedzenia Komisji: 

I. Wypracowanie wniosku dotycqcego kierunkow rozwoju infrastruktury sportowej na terenie Miasta 
i Gminy Serock. 

2. Sprawy roine. 

Do przedstawionego porqdku posiedzenia Komisji nie zgloszono iadnych uwag. Porqdek zostal przyjety. 

1. 
Wypracowanie wniosku dotycqcego kierunk6w rozwoju infrastruktury sportowej na terenie Miasta 
i Gminy Serock 

Przewodniczqcy Komisji Mariusz Rositiski 
,,Chcialbym przedstawii: punkty nad ktorymi chciatbym sie skupi6 podczas dzisiejszej dyskusji. 
-Budowa Centrum Sportu i Rekreacji w Wierzbicy, w pierwszym etapie hala, boisko potem basen; 
-Budowa boiska w Jadwisinie; 
-Powiqkszenie plyty boiska stadionu w Serocku; 
-Budowa sali gimnastycznej przy przedszkolu w Serocku; 
-Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Serocku na miejscu obecnego boiska; 
-Budowa sali gimnastycznej w Jadwisinie; 

Znsrfpcn Burnlisfrza Jdzef Zajqc 
..Jest to doSc szeroki zakres, nie wiem czy o wszystkim bedziemy dyskutowai:, poniewai niektore tematy sq 
jeszcze odlegte. Na pewno w pienvszej kolejnoici powinniimy dyskutowai w teniacie budowy sali 
gimnastycznej czy hali sportowej przy szkole w Serocku. Wptynql wniosek rodzic6w czy jest moil iwoic 
wybudowania hali sportowej na terenie szkolnego boiska, w zwiqzku z tym przyjqliimy do budietu dwa 
elementy, pierwsze to koncepcja moiliwoSci budowy hali sportowej na terenie szkdy w Serocku i na terenie 
Centrum Sportu. Teren Centrum Sportu ma powierzchniq 6 ha, jest to teren perspektywiczny, moina zacqc 
od pierwszego elementu budowy hali, poiniej mamy moiliwoii: dobudowai by6 moie korty tenisowe, basen, 
czy inne elementy. ZleciliSmy takie z tycli Srodk6w finansowych wykonanie koncepcji ewentualnie 
wykonania hali przy szkole w Serocku. Poproszq Pana Kierownika o przedstawienie koncepcji i na tej bazie 
rozpoczniemy dyskusjq". 

Kierowtlik Referalu PRI Marek Bqbolski 
,,ZleciliSmy koncepcjq architektonicmq zagospodarowania przestrzennego terenu przy szkole w Serocku 
w celu odpowiedzi na pytanie przede wszystkim jakiej wielkoici obiekt jesteimy w stanie tam wybudowai:, 
jakie wiqiq siq z tym problemy, jakie warunki musimy spetnii. OglqdaliSmy hale w roznych miejscach 
i opracowaliimy jakiei wstqpne punkty zatoienia, punkty wyjiciowe. Chcemy, ieby byla to hala z petny~n 
zapleczem sanitarnym, magazynowym, taka, kt6ra zagwarantowalaby zajecia lekcyjne przy szkole nie tylko 
dla szkoty ale teidla OSrodka Sportu i Rekreacji, wiec takze mala sala fitness, szatnie, koniunikacja, trybuny. 



Wyszlo nam z tych zaloie6, ie budynek, kt6ry by nas satysfakcjonowal i spehialby podejScie przyszloiciowe 
musialby mieC 45 metr6w szerokoici i 55 metr6w dlugohi. Niestety z istniejqcego zagospodarowania nie 
udalo nam siq zmieSciC takiego budynku, najwiqkszy budynek jaki uda nam sie zmieSciC na terenie boiska 
przy szkole to jest 35x55 metr6w. Boisko bylo o wymiarach 21x42. TrudnoSci jakie motemy napotkai, 
przede wszystkim warunkujq nas przepisy przeciwpohrowe, jest to obiekt o wysokoici ponad 12 metrow, 
musimy zapewnii dojazd dla sluzb potarowych na dlugohi jednego z dktszych bok6w w odleglolci 
minimum 5 maksymalnie 15 metr6w od budynku. Trudnoiciq jest t a b  istniejqca stacja transformatorowa 
linii Sredniego napiqcia, kt6ra wymagaC bqdzie przebudowy i musielibyimy przebudowaC jq na sw6j koszt. 
Pny zabudowie tak gestej, odlegloSC miedzy jednq a drugq Scianq budynku musimy zachowaC minimum 
8 metrbw, jeSli nie ma okien mote to byC mniej. Kubatura i powierzchnia budynku wymusza nam 
zaprojektowanie okdo 40 miejsc parkingomych, jest to konieczne aby uzyskaC ponvolenie na budowe. 
40 miejsc postojowych o wymiarach minimum 2,5 na 5 metrow, pojawia sie problem bo nie ma tyle 
powierzchni. Kolejny temat, likwidujemy boisko- powstaje pytanie co z ty boiskiem, czy je przenosimy czy 
przebudowujemy. W 2014 roku na przebudowe wydaliimy okdo 350 tys. zl, wiec na dzien dzisiejszy 
musielibyimy lic& okdo 500 tys. zl. Mogloby siq zmiebiC boisko miedzy ha14 a szkola ale byloby 
mniejsze o 113 od istniejqcego. Nie motna hali wybudowaC w imym miejscu przy szkole, poniewat szkda 
musi by6 odpowiednio doSwietlona Swiatlem dziemym". 

Dyrektor OSiR Maciej Golawski 
,,Wypowiem siejako rodzib, jako trener i jako dyrektor OSrodka Sportu. Moim zdaniem budowa hali w tym 
miejscu nie zabezpiecza nam celow jakie chcemy osiqgnqC. Z punktu widzenia OSiR mamy okdo 700 
uczestnik6w, z czego okdo 230 os6b to sq sekcje pilkarskie prowadzone przez nas. Zmniejszenie boiska 
ograniczy nam i tak trudnq sytuacje jezeli chodzi o zabezpieczenie boisk zewnetrznych. Utworzenie boiska 
miedzy szkdq a halq, spowoduje, te cqSC dzieci &d ie  chciala grab w pilke a inne b d q  chcialy zwyczajnie 
pospacerowab. Nie ukrywam, ie z punktu widzenia Oirodka Sportu zalety nam na pelnowymiarowej hali 
sportowej". 

Dyrektor ZOSiP Alicja Melion 
,,Czy jest to dobry kierunek zabudowaC tak dutym obiektem te przestrzen. W tym momencie mamy w szkole 
okdo 700 uczniow. W szkole sg wqskie korytarze, wiec tej przestrzeni do takiego swobodnego przebywania 
jest za malo. Bardm zaleky nam wiec na tym aby dzieci mogly przebywaC na Swietym powietrzu, kiedy bedq 
dobre warunki atmosfetyczne. Dlatego z mojego punktu widzenia ten teren przed szkdq jest pohzebny. 
Mamy okdo 280 malych dzieci, nie majq takich p ladw jaki w ramach progamu oferuje Radosna Szkda, 
dzieci te wychodzr) na teren przyszkolny. Planujqc w i v  zabudowe tego terenu pros% mieC takk na uwadze 
male dzieci, ktirre tet potrzebujq wyjSC na Swiete powietrze. Boisko takte jest nam potrzebne do prowadzenia 
zajec, jest no oblegane takk  po zajeciach lekcyjnymi". , 

Radny Siawomir Osiwala 
,,Czy dla szk* musi bye wybudowana hala, kt6ra zabezpiecza zajecia klubu, oSrodka sportu i szkoly. 
WidaC, te tego wszystkiego nie da siq pogodzid. Natomiast jeSli chodzi o szkde, chcialbym przedyskutowaC 
ile jest godzin wychowania fizycznego i jaki jest problem teby korzystaC z hali Powiatowego Zespolu SAM? 
Jest to kwestia przejicia paru krok6w. A m o k  wyburzyi te sale przy szkole i zbudowaC wieksq?" 

Kierownik Referatu PRI Marek Bgbolrki 
,,Nierealne. Miedzy jednym a drugim budynkiem musimy spelnit odlegloSC 8 metrow minimum. Druga rzecz 
to sprawa doiwietlenia, nie spelnimy doiwietlenia sal lekcyjnych". 

Radny Slawomir Osiwala 
,,Ale nie m6wimy o nowym budynku, odlegloSci bylyby zachowane, bo budynek bylby kontynuacjq 
istniejqcego. Rozumiem, te to szkola potrzebuje sali aby prowadziC tam zajecia lekcyjne. Na tym terenie jak 
widaC z koncepcji przedstawionej przez Pana Kierownika trudno bedzie ustawiC hale, kt6ra bqdzie 
obslugiwaC sporty grninne, zajvia Klubu, OSiRu i szkoly jednoczeinie. Moim powinniimy przyjqC kierunek 
od czego zacqC. Mote w pienvszej kolejnoki wybudowaC hale przy Centrum Sportu, kt6ra slutyla by 
wszystkim, ale mowu szkda bdzie miala za daleko. A m o k  rozwatyC propozycje aby wybudowaC hale 
w parku?". 














