
Protok61 nr  412018 
z posiedzenia Komisji Kultury, OSwiaty i Sportu w dniu 8 maja 2018r. 

Posiedzenie Komisji odbylo sic w Urzfdzie Miasla i Gminy SerocS ul. Rynek 21 
Poczqfek posiedzenia o godz. 14.30. 

Posiedzenie Komisji ohvorzyl Prrewodnicqcy Komisji Kultury, OSwiaty i Sportu Mariusz Rosinski 
i poinformowal, i e  w posiedzeniu uczestniczy 5 radnych (nieobecny radny: Artur Borkowski) (lista 
obecnoici- zalqcznik nr I), co stanowi quorum, przy ktorym Komisja moie obradowaC. W posiedzeniu 
Komisji uczestniczyli rowniei, Zastqpca Burmistrza Jozef Zajqc, Kierownik Referatu Organizacyjno- 
Prawnego i Obstugi Rady Miejskiej (RMP) Rafal Karpinski (lista obecnoici- zalqcznik n r  2). 

Przewodniczqcy Komisji Mariusz Rosiriski 
Przedstawil nastqpujqcy porqdek posiedzenia Komisji: 

I. Zaopiniowanie projektu uchwaly dotyczqcego przyznania nagrody w dziedzinie sportu. 
2. Zaopiniowanie projektu uchwaly dotyczqcego przyznania nagrody w dziedzinie sportu. 
3. Zaopiniowanie projektu uchwaly dotycqcego przyznania wyrotnienia w dziedzinie sportu. 
4. Zaopiniowanie projektu uchwaly dotycqcego przyznania wyr6inienia w dziedzinie sportu. 
5.Propozycje do nagrod i wyr6inien w dziedzinie kultury i sportu. 
6.Przyjqcie protokotu Komisji z posiedzenia w dniu 6 marca 2018 roku. 
7.Sprawy r6ine. 

Do przedstawionego porqdku posiedzenia Komisji zaproponowano zmianq polegajqca na dodaniu 
dodatkowych projektow uchwat w punkcie 5a: 
- Zaopiniowanie projektu uchwaly zmieniajqcej uchwalq w sprawie okreSlenia szczegCllowych wamnk6w 
i trybu przyznawania stypendiow oraz ich wysokoSci oraz okreilenia szczeg6towych warunk6w i trybu 
przyznawania nagrod oraz wyrbtnien za wysokie osiqgniqcia w dziedziiie kultury. 
- Zaopiniowanie projekh~ uchwaty zmieniajqcej uchwale w sprawie okreSlenia szczegCllowych zasad i trybu 
przyznawania i pozbawiania oraz rodzajow i wysokoici stypendi6w nagrod oraz wyr6inien za wysokie 
osiqgniqcia w dziedzinie sportu. 

Przewodniczqcy Komisji Mariusz Rosiriski 
Poddal pod glosowanie poqdek obrad wraz z przyjqtq zmianq. 

W glosowaniu 

Porqdek obrad zostal przyjqty przy 5 za jednogloinie 

(Naposiedzenie Komisji przybyl Przewodniczqcy Raa) Arlur Borkowski). 

1. 
Zaopiniowanie projektu uchwaly dotycqcego przyznania nagrody w dziedzinie sportu. 

Przewodniczqcy Komhji Mariusz Rosiriski 
,,Na posiedzeniu Komisji Wspolnej zostaly zgloszone 4 wnioski kt6re zostaly zaopiniowane pozytywnie, 
dzisiaj mamy j u i  projekty uchwal. Pienvszy projekt uchwaly dotyczy nagrody dla Pana Michala 
Durzynskiego. Wnioskodawcq jest Klub Sportowy Sokol OSiR Serock. Jak czytamy w uzasadnieniu do 
projektu uchwaly: Pan Michal Durzynski jest dh~goletnim pilkarzem pienvszej d r u j n y  seniorow Sokda 
Serock wystqpujqc na kluczowej pozycji bramkarza. Pienvsza dru j n a  seniorow Sokda, OSIR Serock 
wystqpuje w lidze okrqgowej osiqgajqc dobre wyniki w rozgrywkach ligowych, na co bardzo d u j  wptyw 
ma postawa Pana Michala Dunynskiego. Dodatkowo Pan Michal Durzyhski od 2015 roku jest trenerem 



dm* Akademii Pitkarskiej Sokda Semck sprawdzajac sie r6wniet doskonale w tej roli. Postawa i 
podejicie do wykonywanych obowiqzk6w zawodniczych i trenerskich jest godna nagrodzenia". 

Radny Slawomir Osiwala 
,,Czy Pan Michal ohzymal ju t  jakieS wyr6inienie?" 

Przewodniczqcy Komisji Mariusz Rosihski 
,,Nie ohzymal w y r h i e n i a  ani nagrody". 

Pnewodniczqcy Komisji Mariusz Rosihki 
Poddal pod glosowanie projekt uchwaly dotycqcy przyznania nagrody w dziedzinie sportu dla Pana Michala 
Durzy~iskiego. 

W glosowaniu 
Projekt uchwaly zostal zaopiniowany pozytywnie przy 6 glosach za jednogloinie. 

2. 
Zaopiniowanie projektu uchwaly dotycqcego przyznania nagrody w dziedzinie sportu. 

Przewodniczqcy Komisji Mariusz Rosihski 
, pmgi  projekt uchwaly dotyczy nagrody dla Pana Tomasza Luksa. Wnioskodawca r6wniei jest Klub 
Sportowy Sok61 OSiR Serock. Jak czytamy w uzasadnieniu do projekhl uchwaly, Pan Tomasz Luks by1 
dlugoleh~im pilkarzem pierwszej dmQny senior6w Sokda Serock osiqgajqc z drutynq dobre wyniki w 
rozgrywkach ligowych. Kandydat do nagrody jest od urodzenia mieszkancem Serocka i wychowankiem 
klubu sportowego Sokd Serock grajqc wczeSniej w dmtynach mlodzietowych. Pan Tomasz Luks kilka lat 
temu rozpocqt pracq jako trener pilki noinej w Akademii Pilkarskiej Sokola Serock, trenujqc z 
powodzeniem dzieci i mlodziet. Pan Tomasz intensywnie doksnalca sie w zawodzie trenera oraz czynnie 
biega, propagujqc wSr6d mieszkahc6w aktywne formy spedzania wolnego czasu. Wszystkie te dzialania dajq 
duty wklad w upowszechnianie sportu na terenie naszej gminy". 

Przewodniczqcy Komisji Mariusz Rosihski 
Poddal pod glosowanie projekt uchwaly dotycqcy przyznania nagrody w dziedzinie sportu dla Pana 
Tomasza Luksa. 

W gtosowaniu 
Projekt uchwaly zostal zaopiniowany pozytywnie przy 6 glosach za jednogloinie. 

3. 
Zaopiniowanie projektu uchwaly dotycqcego przyznania wyr6inienia w dziedzinie sportu. 

Przewodniczqcy Komisji Mariusz Rosihski 
,,Projekt uchwaly dotyczy przyznania wyr6tnienia dla Pana Adriana Kozy. Pan Adrian Koza byl dhgoletnim 
pilkarzem pienvszej druiyny senior6w Sokda Serock osiqgajqc z drutynq dobre wyniki w rozgrywkach 
ligowych. By1 obdarzony duQm zaufaniem koleg6w z dmtyny, dlatego pehil funkcje kapitana. Na skutek 
kontuzji przestal c z y ~ i e  uprawiab pilke no&& jednoczeSnie podejmujqc sie pracy trenera z adeptami 
Akademii Pilkarskiej Sokda OSIR Serock. Kandydat do wyr6tnienia jest wychowankiem naszego klubu 
sportowego Sok61 OSIR Serock. Pan Adrian intensywnie doksztalca sie w zawodzie trenera i z dutym 
zaangatowaniem trenuje dzieci i mlodziet z terenu naszej gminy. Wszystkie te dzialania dajq duQ wklad 
w upowszechnianie sportu na terenie naszej gminy". 

Przewodniczqcy Komkji Mariusz Rosiriski 
Poddal pod glosowanie projekt uchwaly dotycqcy przyznania wyroinienia w dziedzinie sportu dla Pana 
Adriana Kozy. 












