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Zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. 
o dziatalnoici pozytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. 
poz. 239 ze zm.) organ wykonawczy jednostki samorzqdu 
terytorialnego, nie pdiniej niz do dnia 30 kwietnia kazdego roku, jest 
obowiqzany przedtozyt organowi stanowiqcemu jednostki samorzqdu 
terytorialnego oraz opublikowat w Biuletynie Informacji Publicznej 
sprawozdanie z realizacji programu wsp6lpracy za rok poprzedni. 

Rada Miejska w Serocku Uchwalq Nr 517/LV/2014 z dnia 
3 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia na 2015 rok programu 
wspdtpracy Miasta i Gminy Serock z organizacjami pozarzqdowymi oraz 
podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003r. o dziatalnoici pozytku publicznego i o wolontariacie, przyjgta 
Program wspolpracy Miasta i Gminy Serock z organizacjami 
pozarzqdowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ww. 
ustawy(dalej Program). 

Dziatajqc zgodnie z uchwalq Nr 49/VI/2O 11 Rady Miejskiej 
w Serocku z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie okreglenia szczeg6lowego 
sposobu konsultowania z radami dziatalnoici pozytku publicznego 
lu b organizacjami pozarzqdowymi i podmiotami, wymienionymi 
w art. 3 ust. 3 ustawy o dziatalnoici pozytku publicznego 
i o wolontariacie, projekt6w akt6w prawa miejscowego w dziedzinach 
dotyczqcych dziataInoSci statutowej tych organizacji Zarzqdzeniem 
Nr 176/B/2014 z dnia 4 wrzegnia 2014r. Burmistrz Miasta i Gminy 
Serock przedstawil do konsultacji projekt programu wsp6tpracy Miasta 
i Gminy Serock na 2015 r. z organizacjami pozarzqdowymi oraz 
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o dziatalnoici pozytku publicznego i o wolontariacie. 

Konsultacje przeprowadzone zostaty w formie wyrazenia pisemnej 
opinii, wnioskbw, a takze zgtaszania propozycji zmian do 



przedstawionego projektu programu. Konsultacje trwaty od 5 wrzeSnia 
2014r. do 25 wrzegnia 2014r. 

W terminie wskazanym w ogtoszeniu o przedstawieniu do 
konsultacji projektu programu wspdtpracy Miasta i Gminy Serock na 
2015r. z organizacjami pozarzqdowymi oraz podmiotami wymienionymi 
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dziatalnoici pozytku 
pu blicznego i o wolontariacie stanowiqcym zatqczni k do Zarzqdzenia 
Nr 176/8/2014 z dnia 4 wrzeSnia 2014r. Burmistrza Miasta i Gminy 
Serock nie wyplynqty uwagi. Zgodnie z 8 ust. 1 i 3 Uchwaly 
Nr 49/VI/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 marca 2011r.w 
sprawie okreglenia szczeg6towego sposobu konsultowania z radami 
dziataIno9ci pozytku pu blicznego lu b organizacjami pozarzqdowymi 
i podmiotami i o wolontariacie brak zg%oszenia opinii w trakcie trwania 
konsultacji oznacza rezygnacje z pra wa do jej wyrazenia. Konsultacje 
uwaza sie za waznie przeprowadzone bez wzgledu na iloSd 
uczestniczqcych w nich organizacji i podmiotbw. W treici ogtoszenia 
wskazano(Punkt IV ust. 3) ze brak zgtoszenia opinii, wnioskdw a takze 
zgtaszania propozycji zmian do przedstawionego projektu programu 
w terminie do 25.09.2014r. oznacza rezygnacje z przystugujqcego 
prawa. 

Informacja o przeprowadzeniu konsultacji oraz o ich wptywie na 
przedstawiony projekt programu wspbtpracy Miasta i Gminy Serock 
z organizacjami pozarzqdowymi oraz innymi podmiotami o ktbrych 
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy zostata podana do publicznej wiadomoSci 
poprzez jej zamieszczenie na stronie internetowej oraz w Biuletynie 
Informacji Publicznej Urzedu Miasta i Gminy Serock. 

Program wspotpracy Miasta i Gminy Serock z organizacjami 
pozarzqdowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ww. 
ustawy, okreSla obszary i zasady oraz formy wspotpracy pomiedzy 
gminq Miasto i Gmina Serock a ww. podmiotami a takze zawiera wykaz 
zadah priorytetowych, bedqcych podstawq do dysponowania Srodkami 
publicznymi, przeznaczonymi na finansowanie lub dofinansowanie zadah 
pu blicznych, pozostajqcych we wtaSciwoSci samorzqdu a realizowanych 
przez organizacje pozarzqdowe. 
Realizujqc przedmiotowy Program Miasto i Gmina Serock udzielata 
organizacjom pozarzqdowym wsparcia finansowego, jak rbwniez 
udzielala pomocy pozafinansowej. 

W Rocznym Programie Wsp6tpracy gminy Miasto i Gmina Serock 
z organizacjami pozarzqdowymi i podmiotami wymienionymi 
w art. 3 ust. 3 ustawy o dziatalnoSci pozytku publicznego i wolontariacie 
w roku 2014 okreSlony zostat spos6b realizacji zadah publicznych przez 
dziatania Miasta i Gminy Serock ukierunkowane w szczegolno~ci na: 



prowadzenie opieki i socjoterapii wraz z zapewnieniem positkbw 
dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z terenu Serocka, 
tworzenie warunkdw do zwiekszenia aktywnogci spotecznej osdb 
zagrozonych wykluczeniem spotecznym, 
upowszechniania rozwoju sportu i kultury fizycznej oraz na terenie 
Miasta i Gminy Serock. 

Wsp6lpraca o charakterze finansowym odbywata siq gt6wnie 
w postaci wspierania zadai publicznych wraz z udzielaniem dotacji na 
dofinansowanie ich realizacji. 

W roku 2015 gmina Miasto i Gmina Serock ogtosita 3 otwarte 
konkursy ofert. W budzecie Miasta i Gminy Serock na 2015 rok 
zarezerwowano kwotq nie mniejszq niz 90 000 zt. Po dokonaniu 
rozeznania potrzeb lokalnych ogtoszono trzy otwarte konkursy ofert dla 
organizacji pozarzqdowych oraz innych podmiot6w wymienionych w art. 
3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziatalnogci pozytku 
publicznego i o wolontariacie. 

1. Prowadzenie opieki i socjoterapii wraz z zapewnieniem 
posilk6w dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z terenu Serocka 

Zgodnie z Zatqcznikiem Nr I do Zarzqdzenia Nr 196/8/2014 Burmistrza 
Miasta i Gminy Serock z dnia 13 listopada 2014 r. ogloszono otwarty 
kon kurs ofert na wsparcie realizacji zadania : ,,prowadzenie opieki 
i socjoterapii wraz z zapewnieniem posilkow dla dzieci z rodzin 
dysfunkcyjnych z terenu Serocka". Zadanie to polegato na: 

pomocy w rozwiqzywaniu kryzys6w szkolnych, rodzinnych, 
r6wieSniczych i osobistych, 
prowadzeniu zajeC socjoterapeutycznych, korekcyjnych 
i kompensacyjnych, 
pomocy w nauce, 
zapewnieniu dozywiania, sktadajqcego sie z cieptego obiadu 
i z podwieczorku, organizowaniu czasu wolnego, rozwoju 
zainteresowai, 
statej wsp6tpracy z rodzinq dziecka, ogrod kiem pomocy 
spotecznej, szkotq i ewentualnie w zaleznogci od potrzeb Sqdem 
rodzinnym. 

W wyznaczonym terminie do Urzedu Miasta i Gminy Serock wptynela 
jedna oferta, ztozona przez Integracyjne Centrum Opieki, Wychowania, 
Terapii Krajowego Komitetu Wychowania Resocjalizujqcego w Serocku. 
Komisja konkursowa powotana Zarzqdzeniem Nr 211/8/2014 Burmistrza 
Miasta i Gminy Serock z dnia 18 grudnia 2014r. w sktadzie: 



I. J6zef Zajqc - Zastepca Burmistrza Miasta i Gminy Serock 
2. Tadeusz Kanownik - Sekretarz Miasta i Gminy Serock, 
3. Monika Ordak - Skarbnik Miasta i Gminy Serock, 
4. Rafal Karpihski - Kierownik Referatu Obslugi Rady Miejskiej 

i Spraw Prawnych, 
5. Anna Orlowska - Kierownik OSrodka Pomocy Spolecznej 

w Serocku, 
6. Agnieszka Oktaba - Radna Rady Miejskiej, 
7. Roman Biskupski - Przedstawiciel Stowarzyszenia Potrzebujqcym 

Pomocy f,NADZIEJAfr. 

dokonala oceny formalnej oraz merytorycznej przedmiotowej oferty. 
Powyzsza oferta spelnila wymagania okreSlone w ustawie oraz 
ogtoszeniu o konkursie i w zwiqzku z powyzszym w dniu 30 grudnia 
2014r. Pomiedzy Miastem i Gminq Serock, reprezentowanq przez 
Burmistrza Miasta i Gminy Serock Pana Sylwestra Sokolnickiego, a 
Integracyjnym Centrum Opieki, Wychowania, Terapii KKWR w Serocku 
reprezentowanym przez Paniq Marzene Litwinek - Dyrektora, zostala 
zawarta umowa na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwq 
,prowadzenie opieki i socjoterapii wraz z zapewnieniem positkow dla 
dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z terenu Serocka" wraz z udzieleniem 
dotacji finansowej w kwocie 50 000zl. Realizacje ww. zadnia powierzono 
w terminie od 1 stycznia 2015r. do 31  grudnia 2015r. 

WysokoSC dotacji: 50 OOOzl (pietdziesiqt tysiecy zlotych). 
Dzialania zrealizowane przez Integracyjne Centrum Opieki 

Wychowania Terapii KKWR w Serocku: 
- udzielono pomocy w pokonywaniu trudnoSci w nauce i uzyskiwaniu 
promocji do wyzszej klasy, 
- zorganizowano stalq pomoc dydaktycznq, 
- uksztaltowano wlaSciwe stosunki do nauki i pracy, 
-wdrozono wychowank6w do przestrzegania zasad wsp6tzycia 
spolecznego, 
- zapewniono przynajmniej jeden ciepty posilek dostosowany do pory 
dnia i czasu przebywania w Ognisku, opr6cz obiadu - podwieczorek, 
- podniesiono poziom kultury osobistej wychowan k6w, 
- wsp6tpracowano z rodzinq wychowanka i udzielono pomocy 
w rozwiqzywaniu problem6w wychowawczych, 
- udzielono pomocy wychowankowi w sytuacjach kryzysowych, 
szkolnych, rodzinnych, r6wieSniczych i osobistych, 
- prowadzono zajecia specjalistyczne wyr6wnujqce braki i dysfunkcje 
rozwojowe, 
- wsp6lne Swietowanie organizowanie imprez okolicznoSciowych, 



- organizowano zajecia rozwijajqce zainteresowania jak: zajecia 
plastyczne, sportowe, komputerowe, modelarskie, turystyczno - 
poznawcze, gastronomiczne, 
- uczono poszanowania tradycji i ciqgtoSci kulturowej np. przygotowanie 
jasetek, ,,topienie marzanny", 
- uksztattowano u dzieci nawyki i uczono zachowafi prozdrowotnych, 
- uksztattowano umiejqtnoici wspbtpracy w grupie np. wspblna praca 
przy kon kursach. 

Analiza sprawozdania koricowego, ztozonego przez ww. podmiot 
w terminie 30 dni po zakoficzeniu realizacji zadania, pozwolila 
stwierdzit, ze przyznana kwota dotacji zostata w caloici wykorzystana 
zgodnie z zakresem oraz warunkami okreSlonymi w umowie. Majqc na 
wzgledzie powyzsze koniecznoit wezwania do zwrotu dotacji nie 
nastqpita. 

2. Tworzenie warunk6w do zwiekszenia aktywnogci spolecznej 
os6b zagrozonych wykluczeniem spolecznym 

Zgodnie z Zatqcznikiem Nr 1 do Zarzqdzenia Nr 198/B/2014 Burmistrza 
Miasta i Gminy Serock z dnia 13 listopada 2013r. ogtoszono otwarty 
konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania: ,,wspieranie aktywnogci 
sen iorow poprzez prowadzenie dzialaInoSci kulturalnej oraz 
edukacyjnej w zakresie ochrony zdrowia, popularyzujqcych 
zdrowy sty1 iycia, organizowanie imprez integracyjnych, 
rozwijanie aktywnoSci sportowej i rekreacyjnej, zapobieganie 
wykluczeniu spolecznemu, dzialaii wspierajqcych wzmacnianie 
lub odzyskanie zdolnoSci do funkcjonowania w spoleczeiistwie 
oraz tworzenie warunk6w sprzyjajqcych zapewnieniu kontakt6w 
z otoczeniem". 

W wyznaczonym terminie do Urzedu Miasta i Gminy Serock 
wpl.ynel.a jedna oferta, zlozona przez Stowarzyszenie Potrzebujqcym 
Pomocy ,NADZIEJAM 05-120 Legionowo, ul. Pitsudskiego 3, wpisanym 
do Krajowego Rejestru Sqdowego Sqdu Rejonowego dla m.st. Warszawy 
w Warszawie, XIV Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego 
pod numerem: 0000193124, NIP: 536-179-53- 02, REGON: 
015684231. 
Komisja konkursowa powolana Zarzqdzeniem Nr 209/B/2014 Burmistrza 
Miasta i Gminy Serock z dnia 18 grudnia 2014 w sktadzie: 

1. Jbzef Zajqc - Zastepca Burmistrza Miasta i Gminy Serock 
2. Tadeusz Kanownik - Sekretarz Miasta i Gminy Serock, 
3. Monika Ordak - Skarbnik Miasta i Gminy Serock, 



4. Rafat Karpihski - Kierownik Referatu Obstugi Rady Miejskiej 
i Spraw Prawnych, 

5. Tomasz Gqsikowski - Dyrektor OSrodka Kultury w Serocku, 
6. Agnieszka Oktaba - Radna Rady Miejskiej w Serocku, 
7. Stanislawa Wronia k - Przedstawiciel Stowarzyszenia Nasza 

Borowka. 

dokonala oceny formalnej oraz merytorycznej przedmiotowej oferty. 
W wyniku dokonanej analizy oferty ztozonej przez Stowarzyszenie 
Potrzebujqcym Pomocy ,,NadziejaW z siedzibq w Legionowie 
przy u I. Pitsudskiego 3, Komisja Kon kursowa powotana Zarzqdzeniem 
Nr 209/B/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 18 grudnia 
2014r. oceniata, iz ztozona oferta spetnila wymagania okreilone 
w ustawie oraz ogloszeniu o konkursie i w zwiqzku z powyzszym w dniu 
30 grudnia 2014r. Pomiqdzy Miastem i Gminq Serock, reprezentowanq 
przez Burmistrza Miasta i Gminy Serock Pana Sylwestra Sokolnickiego, 
a Stowarzyszeniem Pomocy Potrzebujqcym ,,NADZIEJAM 05-120 
Legionowo, ul. Pitsudskiego 3, wpisanym do Krajowego Rejestru 
Sqdowego Sqdu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV 
Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego pod numerem: 
0000193124, NIP: 536-179-53-02, REGON: 015684231, 
reprezentowanym przez Pana Romana Biskupskiego - Prezesa Zarzqdu 
oraz przez Paniq Bozenq Dolnq - Skarbnika Zarzqdu zostata zawarta 
umowa na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwq 
,,wspieranie aktywnoici seniorow poprzez prowadzenie dziataInoSci 
kulturalnej oraz edukacyjnej w zakresie ochrony zdrowia, 
popularyzujqcych zdrowy sty1 zycia, organizowanie imprez 
integracyjnych, rozwijanie a ktywnoSci sportowej i re kreacyjnej, 
zapobieganie wykluczeniu spolecznemu, dziatah wspierajqcych 
wzmacnianie lub odzyskanie zdolnoici do funkcjonowania 
w spoteczeristwie oraz tworzenie warunkow sprzyjajqcych zapewnieniu 
kontaktow z otoczeniem" wraz z udzieleniem dotacji finansowej 
w kwocie 10 000zt. Realizacje ww. zadnia powierzono w terminie od 1 
stycznia 2015r. do 3 1  grudnia 2015r. 
WysokoSC dotacji: 10 OOOzC (dziesieC tysiqcy ztotych). 

W dniu 12.02.2015r. do Urzedu Miasta i Gminy Serock wptynqto 
pismo z informacjq, iz Stowarzyszenie Pomocy Potrzebujqcym 
,,NADZIEJA" nie spetn ia oczekiwah lokalnej spotecznoSci seniorow 
z terenu gminy Miasto i Gmina Serock. Po dokonaniu analizy sytuacji 
w zwiqzku z rezygnacjq srodowiska seniordw dziatajqcych na terenie 
gminy z oferty edukacyjnej i kulturalnej prowadzonych zajqt przez 
ww. stowarzyszenie, pismem z dnia 18 lutego 2015r. 
nr RMP.526.1.2015 rozwiqzano zawartq w dniu 30 grudnia 2014r. 
umowq na wsparcie realizacji zadania publicznego pod tytulem 
,,spieranie aktywnosci seniordw poprzez prowadzenie dzialalnoSci 



kulturalnej oraz edu kacyjnej w zakresie ochrony zdrowia, 
popularyzujqcych zdrowy sty1 zycia, organizowanie imprez 
integracyjnych, rozwijanie aktywnosci sportowej i rekreacyjnej, 
zapobieganie wykluczeniu spotecznemu, dziatah wspierajqcych 
wzmacnianie lub odzyskanie zdolnoici do funkcjonowania w 
spoteczeristwie oraz tworzenie warunk6w sprzyjajqcych zapewnieniu 
kontakt6w z otoczeniem. JednoczeSnie wezwano do ztozenia kalkulacji 
dotychczas poniesionych kosztdw realizacji zadania publicznego. 

Analiza sprawozdania koricowego, z%ozonego przez ww. podmiot 
pozwolila stwierdzit, i e  zaptacie podlegaty dotqczone do sprawozdania 
faktury opiewajqce na kwotq 800 zt. 

3. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Miasta 
i Gminy Serock 

Zgodnie z Zalqcznikiem Nr 1 do Zarzqdzenia Nr 197/B/2014 Burmistrza 
Miasta i Gminy Serock z dnia 13 listopada 2014r. ogloszono otwarty 
kon kurs ofert na wsparcie realizacji zadania : ,,upowszechnianie 
kultury fizycznej i sportu na terenie Miasta i Gminy Serock". 
Zadanie to polegato na prowadzeniu sekcji pitki noinej chtopcbw 
rocznika 98/99, podnoszenie ich sprawnoSci fizycznej oraz udziat 
druzyny w zawodach na szczeblu lokalnym, wojew6dzkim 
i og6lnopolskim. 
Zadanie obejmowato: 

zakup sprzetu sportowego, 
realizacje program6w szkolenia sportowego, 
pokrycie koszt6w organizowania zawoddw sportowych lub 
uczestnictwa w tych zawodach, 
pokrycie koszt6w korzystania z obiekt6w sportowych do cel6w 
szkolenia sportowego, 
sfinansowanie wynagrodzenia kadry szkoleniowej. 

W wyznaczonym terminie do Urzqdu Miasta i Gminy Serock wptynq+a 
jedna oferta, ztozona przez UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SOKOl 
"SEROCK" z siedzibq w Serocku, ul. Ks. F. Kuligowskiego 10. 
Komisja konkursowa powolana Zarzqdzeniem Nr 210/B/2014 Burmistrza 
Miasta i Gminy Serock z dnia 18 grudnia 2014r. w sktadzie: 

1. J6zef Zajqc - Zastepca Burmistrza Miasta i Gminy Serock 
2. Tadeusz Kanownik - Sekretarz Miasta i Gminy Serock, 
3. Monika Ordak - Skarbnik Miasta i Gminy Serock, 
4. Rafal Karpihski - Kierownik Referatu Obslugi Rady Miejskiej 

i Spraw Prawnych, 
5. Piotr Mulik - Dyrektor OSrodka Sportu i Rekreacji w Serocku, 
6. Mariusz Rosihski - Radny Rady Miejskiej w Serocku, 



7. Artur Borkowski - Przedstawiciel Klubu Sportowego Sokdt Serock. 

dokonata oceny formalnej oraz merytorycznej przedmiotowej oferty. 
Powyzsza oferta spetnita wymagania okreelone w ustawie oraz 
ogtoszeniu o konkursie i w zwiqzku z powyzszym w dniu 30 grudnia 
2014r. pomiqdzy Miastem i Gminq Serock, reprezentowanq przez 
Burmistrza Miasta i Gminy Serock Pana Sylwestra Sokolnickiego, 
a Uczniowskim Klubem Sportowym ,,soK&" Serock z siedzibq 
w Serocku, ul. Ks. F. Kuligowskiego 10 reprezentowanym przez Pana 
Mariusza ~ledziewskiego - Prezesa Zarzqdu oraz Pana Tomasza 
Jaczyhskiego - Sekretarza Zarzqdu zostala zawarta umowa na wsparcie 
realizacji zadania publicznego pod nazwq l,upowszechnianie kultury 
fizycznej i sportu na terenie Miasta i Gminy Serock". Termin realizacji 
zadania ustalono od dnia 01.01.2015r, do dnia 31.12.2015r. 
WysokoSC dotacji: 20 000zt (dwadzieicia tysiecy ztotych). 
W ramach realizacji zadania publicznego UKS "SOKOC' Serock m.in.: 
- prowadzit treningi dla dzieci, 
- zorganizowal uczestnictwo w rozgrywkach ligowych, 
- zorganizowat mecze sparingowe, 
- zorganizowat wyjazd na obdz sportowy. 

Sprawozdanie kohcowe zostato ztozone w terminie przewiedzianym 
w stosownych przepisach prawa. 
Analiza sprawozdania kohcowego, ztozonego przez ww. podmiot 
w terminie 30 dni po zakohczeniu realizacji zadania, pozwolita 
stwierdzik, ze przyznana kwota dotacji zostata w catoeci wykorzystana 
zgodnie z zakresem oraz warunkami okreilonymi w umowie. Majqc na 
wzglqdzie powyzsze koniecznoSk wezwania do zwrotu dotacji nie 
nastqpita. 

Pozostate formy wspbtpracy samorzqdu z organizacjami 
pozarzqdowymi (wspbtpraca pozafinansowa) 

Miasto i Gmina Serock wspierata organizacje pozarzqdowe takze 
w formach pozafinansowych. Promowata organizacje pozarzqdowe 
dziatajqce zar6wno na terenie Miasta i Gminy Serock jak r6wniez te, 
dziatajqce poza nim. W styczniu 2015r. aktywnie wspierano dziatalnogt 
Wielkiej Orkiestry ~wiqtecznej Pomocy. W organizacji tego 
przedsiqwziqcia aktywny udzial. wziqty m.in.: Centrum Kultury 
i Czytelnictwa w Serocku, Szkota Podstawowa w Jadwisinie oraz Zespot 
Szk62 Ponadgimnazjalnych w Serocku - gdzie gtownym organizatorem 
byta Pani Radna Rady Miejskiej w Serocku Agnieszka Oktaba. W ramach 
wsp6lnej polityki informacyjnej na stronie internetowej Urzqdu Miasta 
i Gminy Serock prowadzona jest zaktadka przeznaczona dla organizacji 



pozarzqdowych, w kt6rej umieszczane sq m.in. bieiqce informacje 
dotyczqce dzialalnoici organizacji. 
Istotnq czqSciq wsp6tpracy Miasta i Gminy Serock z organizacjami 
pozarzqdowymi jest pomoc przy organizacji r6znego rodzaju 
przedsiqwziqi, tj. ,,swigto KrzySki" organizowane przez Stowarzyszenie 
Sympatykow Nowej Wsi, z okazji imienin Krzysztofa, poniewaz 
patronem wsi jest i w .  Krzysztof, Festiwal Solectw organizowany przez 
wies Wierzbica. 
Pomoc ta, jest realizowana m.in. poprzez uzyczanie gminnych obiektdw 
oraz u rzqdzen (sa la gimnastyczna, pomieszczenia OSrod ka Sportu 
i Rekreacji w Serocku oraz Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku). 

Informacje dodatkowe 

Miasto i Gmina Serock wsp6lpracuje z organizacjami pozarzqdowymi na 
wielu ptaszczyznach zwiqzanych z rozwojem regionu oraz wspieraniem 
dziatari na rzecz r6znych grup spolecznych. Wypracowywanie dobrych 
relacji, wzajemna zyczliwoSC, chqi  wspblpracy wplywajq w spos6b 
pozytywny na wszechstronny rozwoj spolecznoSci lokalnej. 

Organizacje pozarzqdowe wspolpracujqce z Miastem i Gminq 
Serock 

- Nazwa I Zakres dzialania 
Organizacje pozytku 
Integracyjne 
Centrum Opieki 
Terapii 
Wychowania KKWR 
w Serocku 

Uczniowski Klub 
Sportowy ,SOKOC" 
Serock 

publicznego 
Reha bilitacja osobista i spoleczna uczestni kow 
w r6znych sferach funkcjonowania zmierzajqcego 
do poprawy zaradnoSci i samodzielnoSci zyciowej. 
Integracja uczestnikow oSrodka oparta na 
wzajemnym zaufaniu. Budowanie w SwiadomoSci 
oso by niepelnosprawnej realnego wizerun ku 
siebie. Przelamywanie schemat6w postrzegania 
osob niepe~nosprawnych, jako wiecznych dzieci. 
Angazowanie uczniow do r6znorodnych form 
aktywnoici ruchowej, gier oraz imprez sportowych. 
Organizowanie zajei  sportowych dla uczni6w 
w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawnoSci 
fizycznej i umyslowej. DzialaInoSC sportowa z 
uwzglqdnieniem funkcji zdrowotnych. 
Organizowanie uczniom klas form 
wsp6lza wodnictwa sportowego. Ksztakowanie 
pozytywnych cech charakteru i osobowoSci 
poprzez uczestnictwo w realizacji zadah 
sportowych Klu bu. 



Stowarzyszenie 
Potrzebujqcym 
,,NADZIEJAW 
Legionowo 

Stowarzyszenie 
Sympatyk6w 
Nowej Wsi 

Promowanie ideatu solidaryzmu spotecznego. 
Niesienie pomocy osobom, kt6re znalazly sie w 
trudnej sytuacji zyciowej lub kt6rych dotknelo 
zjawisko wykluczenia spolecznego. DziataInoSC 
edukacyjna, oSwiatowa, wychowawcza i kulturalna, 
upowszechnienie kultury fizycznej i sportu. 
Propagowanie, wspomaganie i prowadzenie 
wspbtpracy z Poloniq oraz z Polakami z zagranicy. 
Dzialal noSC wspomagajqca rozw6j i integracje 
spotecznoSci lokalnych, rozw6j przedsiqbiorczoSci 
w regionie. Wspomaganie nau ki, edukacji, ogwiaty 
i wychowania oraz krajoznawstwa i wypoczynku. 
Upowszechnianie kultury i sztuki, ochrona d6br 
kultury i tradycji. DziatalnoSC bezpieczeristwa oraz 
porzqdku publicznego. Upowszechnianie ochrony 
praw cztowieka i swobdd obywatelskich. Integracja 
europejska pomiedzy spoteczeristwami. 

Ochotnicze Straie Poiarne 
OSP Serock, OSP 
Wola Kielpinska, 
OSP Gqsiorowo 

Zapobieganie pozarom oraz wsp6tdziatanie w tym 
zakresie z Powiatowym Komendantem Strazy 
Pozarnej w Legionowie, 
Udziat w akcjach ratowniczych przeprowadzanych 
podczas pozar6w oraz klqsk, 
DziatalnoSC edukacyjna w zakresie ugwiadamiania 
o sposobach obrony przeciwpozarowej, 
Wykonywanie innych zadari wynikajqcych ze 
stosownych przepis6w prawa 
Zwiqzki Gmin 

Lokalna 
Grupa 

Dzialania 
Zalew Zegrzyiiski 

Podejmowanie wsp6lnych dzialari w za kresie 
ochrony i rewitalizacji w6d ziemi, powietrza 
i krajobrazu wo k6t Zalewu Zegrzyriskiego. 
Realizowanie wsp6lnych inwestycji w zakresie 
ochrony 5rodowiska, a w szczeg6lnoSci budowa 
i modernizacja (ujqC w6dI stacji uzdatniania w6d 
i sieci wodociqgowych, oczyszczaIni Sciek6w 
i kanalizacji). Wspieranie rozwoju gospodarczego 
w oparciu o naturalne walory przyrodniczo - 
krajoznawcze i turystyczne wok6t Zalewu 
Zegrzyriskiego. Promocja turystyki i rekreacji 
wok62 Zalewu Zegrzyriskiego oraz wspieranie 
rozwoju bazy turystycznej. 




