
UCHWAtA Nr 340/XXX1/2017 
RADY MlEJSKlEJ W SEROCKU 

z dnia 27 marca 2017 r. 

w sprawie przyznania medalu ,Za Zastugi dla Miasta i Gminy Serock" 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym 

(Dz. U. z 2016r., poz. 446 z poin. zm.) oraz uchwaty Nr 308/XXXIX/2005 Rady Miejskiej 

w Serocku z dnia 16 maja 2005r. w sprawie ustanowienia i zasad przyznawania medalu 

,,Za Zastugi dla Miasta i Gminy Serock" Rada Miejska w Serocku uchwala co nastqpuje: 

Jako wyraz uznania za wzorowe wykonywanie obowiqzkow w zakresie utrzymania czystojci 

i porzqdku na terenie Miasta i Gminy Serock, administracji gminnymi zasobami 

mieszkaniowymi, utrzymania gminnych drog i chodnikow oraz systemu odbierania odpadow 

komunalnych, Rada Miejska w Serocku przyznaje Panu MirosCawowi Smutkiewiczowi medal 

,,Za Zastugi dla Miasta i Gminy Serock". 

Uchwata wchodzi w iycie z dniem podjqcia. 



Uzasadnienie 

Medal ,,Za Zastugi dla Miasta i Gminy Serock" zostaje nadany jako wyraz uznania 

za zaangaiowanie w wykonywaniu powierzonych obowiqzkow. Pan Mirostaw Smutkiewicz 

jest pracownikiem samorzqdowym od 1 listopada 2000r. Funkcjq Dyrektora Miejsko- 

Gminnego Zakiadu Gospodarki Komunalnej petni od 1 stycznia 2010r. Powierzone przez 

Burmistrza Miasta i Gminy Serock obowiqzki w zakresie utrzymania czystoici i porzqdku, 

administracji gminnymi zasobami mieszkaniowymi, utrzymania gminnych drog i chodnikow 

oraz systemu odbierania odpadow komunalnych sq wypetnianie przez Pana Mirostawa 

Smutkiewicza wzorowo, z najwyzszq starannoiciq. 

Praca na rzecz samorzqdu lokalnego wymaga rzetelnoici oraz odpowiedzialnoici. 

Obie te cechy tqczy w sobie Pan Mirostaw Smutkiewicz, ktory nieustannie podejmuje 

siq wykonywania zadan w imie lokalnej spotecznoici i jej dobra. Jest osobq dla ktorej 

szczegolna dbatoid o dobry wizerunek Miasta i Gminy Serock jest wartoscip priorytetowq. 

W zaktadzie pracy posiada niezbqdne cechy lidera, dla ktorego praca nie konczy sie 

z wybiciem godziny konczqcej dzien pracy. 

Medal ,,Za zastugi dla Miasta i Gminy Serock" nadaje siq osobom, ktore catoksztattem 

swojej dziatalnosci zawodowej przyczynity siq m.in. do gospodarczego lub spotecznego 

rozwoju Miasta i Gminy Serock. Cechq charakterystycznq dla Pana Mirostawa Smutkiewicza 

jest wykonywanie powierzonych obowiqzkow odpowiedzialnie z codziennp troskq o sprawy 

mieszkancow Miasta i Gminy Serock. 


