UCHWALA Nr 533IXLIXI2018
RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU
z dnia 27 września 2018r.

w sprawie przyznania medalu "Za Zasługi dla Miasta i Gminy Serock"

Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz,U. z 2018r. poz. 994 'ZJ! zm.) oraz Uchwały Nr 3081XXXIX/2005 Rady Miejskiej
w Serocku z dnia 16 maja 2005r. w sprawie ustanowienia i zasad przyznawania medalu
"Za Zasługi dla Miasta i Gminy Serock", Rada Miejska w Serocku uchwala, co następuje:

§l
Jako wyraz uznania za zaangażowanie w wieloletnie prowadzenie zespołu "Violinki" oraz
aktywną działalność na rzecz gminy Miasto i Gmina Serock, Rada Miejska w Serocku
przyznaje Pani Agnieszce Lipskiej medal "Za Zasługi dla Miasta i Gminy Serock".

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie do uchwały Nr 533IXLIXl2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia
27 września 2018 r. w sprawie nadania medalu ~,ZaZasługi dla Miasta i Gminy Serock"

Pani Agnieszka Lipska z zaangażowaniem i bardzo dobrymi efektami prowadzi zespół
wokalno-taneczny "Violinki" w ramach działalności Szkoły Podstawowej w Jadwisinie
jednocześnie pracując jako nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej . Zespół ten działa od ponad
20 lat i swoimi występami uświetnia różne imprezy i uroczystości na terenie naszej gminy,
powiatu oraz województwa. Zespół ten jest prowadzony na bardzo wysokim poziomie
artystycznym, czego efektem są wyróżnienia i nagrody zdobywane na konkursach.
Pani Agnieszka jest bardzo zaangażowana w swoją pracę i poświęca mnóstwo czasu aby
osiągnąć jak najlepsze wyniki, podchodząc zawsze z dużym zrozumieniem do innych ludzi
szczególnie dzieci i młodzieży. Jest bardzo szanowana i ceniona w środowisku szkoły Jadwisin
i całej gminy będąc parokrotnie wyróżnianym i nagradzany za swoją pracę. Działalność pani
Agnieszki wykracza często poza granice gminy co przyczynia się do promocji Serocka. Pani
Agnieszka bierze zawsze bardzo aktywny udział we wszystkich imprezach i uroczystościach
gminnych. Zawsze jest widoczny jej trud jaki wkłada w rozwój naszej gminy i wychowanie
młodego pokolenia w duchu kultury i patriotyzmu.
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