
UCHWALA NR 67NIII/2019
RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU

z dnia 27 kwietnia 2019 r.

w sprawie uczczenia Święta Samorządu Terytorialnego

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506) Rada Miejska w Serocku uchwala, co następuje:

§ l. W związku ze zbliżającymi się obchodami Dnia Samorządu Terytorialnego oraz Świętem
Patrona Serocka św. Wojciecha, Rada Miejska w Serocku przywołuje dzień 8 marca 1990 r.
kiedy Sejm RP uchwalił ustawę o samorządzie terytorialnym, czego następstwem były pierwsze
w pełni wolne wybory samorządowe, które odbyły się 27 maja 1990 r. Rocznica tych wyborów
od wielu lat obchodzona jest w Polsce jako Dzień Samorządu Terytorialnego. To święto jest
szczególnie ważne dla społeczności lokalnych i regionalnych. Minęło już 29 lat od momentu
reaktywowania w naszym kraju samorządu terytorialnego. Dzięki zaangażowaniu i ciężkiej
pracy, okres ten stał się epoką wzmożonego rozwoju lokalnego i budowy społeczeństwa
obywatelskiego. Istnienie polskiej administracji lokalnej charakteryzuje duża innowacyjność, a
sukcesy Polski ostatnich lat nie byłyby możliwe bez zaangażowania środowiska
samorządowego. Reforma i reaktywacja samorządu terytorialnego stała się sukcesem
największym i jest to zasługa wielu środowisk, ale przede wszystkim mieszkańców polskich
gmin i miast, tworzących z mocy prawa wspólnoty samorządowe. Nie byłoby to jednak
możliwe gdyby nie przemiany demokratyczne, które rozpoczęły się 4 czerwca 1989 roku.
Wtedy właśnie, 30 lat temu, odbyły się pierwsze wolne wybory w Polsce.

Rada Miejska w Serocku w imieniu własnym oraz całej społeczności przywołuje i czci
w dniu dzisiejszym pamięć św. Wojciecha, patrona gminy, który sprawuje duchową pieczę nad
serocką ziemią. Rzecznika zjednoczenia w imię wiary, spotykającego na swej drodze
najwspanialszych ludzi chrześcijańskiej Europy swych czasów. Wspominamy Patrona, którego
postać może być stawiana za wzór dążenia do zjednoczenia w imię ważnej idei, która została
przeszczepiona także na obszar życia kulturalnego, społecznego, gospodarczego i politycznego
współczesnej Europy. Jej krystalizacją jest stale rozrastająca się Unia Europejska. W roku 2019
obchodzimy 15. rocznicę wejścia Polski do Unii Europejskiej. Polska dołączyła do grona
krajów Unii Europejskiej na mocy Traktatu akcesyjnego podpisanego 16 kwietnia 2003 roku w
Atenach. Dołączenie Polski do grona państw Unii Europejskiej nastąpiło w Święto Pracy, czyli
l maja 2004 roku. Dla uczczenia tego dnia t maja możemy wywiesić flagę Unii i odśpiewać
Odę do radości - czyli oficjalny hymn UE.

Polskie społeczeństwo docenia także wartość budowania przyjaznych relacji. Wyrazem
tego jest trwająca od wielu .lat współpraca z samorządami miast partnerskich. Szczególnie
w tym momencie podkreślamy wagę 20-lecia współpracy pomiędzy Miastem Lanśkroun
w Czechach, a Miastem i Gminą Serock oraz t5-lecia współpracy pomiędzy Miastem
Dzierżoniów a Miastem i Gminą Serock, Prowadzenie współpracy w atmosferze wzajemnego
zrozumienia pozwoliło zbudować silną więź i przyjazne relacje, które dają okazję do wspólnego
świętowania współpracy. Pozwala to z optymizmem spoglądać w przyszłość i wierzyć, że ten
piękny jubileusz otworzy nowy rozdział w historii miast partnerskich.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock,

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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