
UCHWAŁA NR 472/XLI/2021 
RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU 

z dnia 27 października 2021 r. 

w sprawie przyznania nagrody za wysokie osiągnięcia w dziedzinie kultury 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372), 
§ 12 ust. 8 załącznika do uchwały Nr 264/XXV/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 7 listopada 2016r. 
w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów oraz ich wysokości oraz 
określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania nagród oraz wyróżnień za wysokie osiągnięcia 
w dziedzinie kultury oraz uchwały Nr 269/XXV/2020 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 5 sierpnia 2020r. 
zmieniającą uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów oraz ich 
wysokości oraz określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania nagród oraz wyróżnień za wysokie 
osiągnięcia w dziedzinie kultury, Rada Miejska w Serocku uchwala, co następuje: 

§ 1. Za wysokie osiągnięcia w dziedzinie kultury przyznaje się nagrodę w wysokości 1.000 zł. (słownie: jeden 
tysiąc złotych) dla Pani Pauliny Prokop. 

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Serocku 

 
 

Mariusz Rosiński 
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Uzasadnienie 

Uzasadnienie do uchwały w sprawie przyznania nagrody za osiągnięcia w dziedzinie kultury 

Pani Paulina Prokop jest drużynową 13 Wodnej Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej „Horn”  
od 2011r., posiada stopień podharcmistrza. Oprócz posiadania funkcji drużynowej angażuje  
się w działania jednostki nadrzędnej (hufca). Kilkukrotnie organizowała szkolenia dla młodych instruktorów. 
Dla swojej drużyny nieprzerwanie od 9 lat organizuje zbiórki, liczne wyjazdy, biwaki, rajdy piesze i rowerowe, 
obozy letnie. Za wszystkie organizowane działania ponosi pełną odpowiedzialność i nie pobiera za nie żadnego 
wynagrodzenia. Harcerstwo jest organizacją dobrowolną i bezinteresowną.  

 13 Wodna Wielopoziomowa Drużyna Harcerska „Horn” powstała w 2007r. Początkowo zbiórki odbywały 
się na terenie Szkoły Podstawowej w Zegrzu, następnie działalność została przeniesiona  
do salki katechetycznej parafii w Serocku. Z roku na rok drużyna zrzeszała coraz więcej nowych harcerzy, przez 
co przeniesiono organizowanie zbiórek do Szkoły Podstawowej w Serocku. Działania  
są oparte na misji organizacji: „Misją ZHP jest wychowywanie młodego człowieka, czyli wspieranie  
go we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru przez stawianie wyzwań.” Harcerze z wielką chęcią 
zdobywają stopnie i sprawności. Harcerstwo nie jest wyłącznie stereotypowym bieganiem po lesie. Uczy 
zaradności życiowej, samodzielności, odnajdowania się w nowych i trudnych sytuacjach. Kreuje postawy 
patriotyczne, pomaga w nawiązywaniu relacji z rówieśnikami. Dodatkowym atutem drużyny jest to, że jest to 
drużyna o specjalności wodnej. Chętnie uczestniczy w spływach kajakowych oraz zajęciach żeglarskich. Bardzo 
chętnie bierze udział w uroczystościach patriotycznych organizowanych na terenie naszego miasta, harcerze są 
obecni na apelach poległych, składają wiązanki kwiatów, zapalają znicze pod tablicą pamięci i grobach 
poległych żołnierzy. Na zbiórki regularnie uczęszcza ok. 30 harcerzy i harcerek z miasta i gminy Serock.  
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