UCHWAtA Nr 335/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. 1ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzpdzie 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 wieloletniq, konsekwentnq i bezinteresownp dziatalnoit na rzecz
spotecznoici lokalnej oraz promocji Miasta i Gminy Serock, Rada Miejska w Serocku
przyznaje Pani Joannie Folwarskiej medal ,,Za Zastugi dla Miasta i Gminy Serock".

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjqcia.

Uzasadnienie
Medal ,,Za Zastugi dla Miasta i Gminy Serock" zostaje nadany jako wyraz uznania za
wieloletniq, konsekwentnq i bezinteresownq dziaialnoit na rzecz spotecznoici lokalnej oraz
promocji Miasta i Gminy Serock.
Pani Joanna Folwarska doskonale wyczuwa koniecznoit budowania i wzmacniania
miedzypokoleniowych wiqzi spotecznych dla rozwoju wspolnoty lokalnej. Wykorzystujqc
swoje umiejqtnoici artystyczne, petni z niezwyktq otwartoiciq, wrazliwoiciq i iyczliwoiciq
rolq organizatora spotecznego wirod mieszkancow Skubianki i okolicznych wsi. Od l a t
sprawuje pieczq nad Stowarzyszeniem Miioinikow Skubianki - SMS podkreilajqc role jego
cztonkow w funkcjonowaniu grupy. Cieszqc sie wirod nich nieformalnym autorytetem,
angazuje wszystkich w wiele przedsiewziqk o charakterze spotecznym, kulturalnym czy
rekreacyjnym. Zawsze majqc na celu szeroko pojqte dobro osob, z ktorymi wspoipracuje, ich
rozwoj osobisty oraz poczucie zadowolenia z siebie samych lub bliskich im osob, z wielkq
skromnoiciq i szacunkiem kieruje dziataniami stowarzyszenia. Nie szczedzi srodkow wtasnych
i pozyskuje je od sponsorow na cele statutowe zwiqzane z realizacjq projektow kulturalnoartystycznych, z uczestnictwem w wydarzenia o charakterze kulturalnym, sportowym czy
wyjazdami turystycznymi. Angaiujqc cztonkow SMS w dziatania stowarzyszenia, a takze
wspierajqce realizacjq projektow spoieczno-kulturalnych Miasta i Gminy Serock dziaia na
rzecz promocji naszej gminy. Swq pracq spotecznq traktuje z wielkq odpowiedzialnoiciq za
dzieci i dorostych, za cafe rodziny, ktore skupia wok02 siebie. Podkreilajqc zawsze potencjai
tkwiqcy w kaidym spotkanym przez niq cztowieku, z rozwagq i szacunkiem otacza pomocq
tych,
ktorzy szukajqc roznych form i mozliwoSci rozwoju czy sposobow
na nietuzinkowe spedzanie czasu znaleili sie w orbicie jej dziaian. Dziatan, ktorych oczekuje
i potrzebuje spoiecznosC lokalna Miasta i Gminy Serock.
Medal ,,Za zastugi dla Miasta i Gminy Serock" nadaje siq osobom, ktore catoksztattem
swojej dziatalnoici przyczyniiy sic m.in. do spotecznego rozwoju Miasta i Gminy Serock.
Cechq charakterystycznq dla Pani Joanny Folwarskiej jest odpowiedzialne kreowanie dziatan
wspoipracujqcych z niq mieszkancow podyktowane troskq o ich dobro, rozwoj i zadowolenie
z uczestnictwa w zyciu spoteczno-kulturalnym gminy Serock.

