
UCHWAM Nr 341/XXX1/2017 
RADY MlEJSKlEJ W SEROCKU 

z dnia 27 marca 2017 r. 

w sprawie przyznania medalu ,,Za Zasiugi dla Miasta i Gminy Serock" 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy 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 Zasiugi dla Miasta i Gminy Serock" Rada Miejska w Serocku uchwala co nastepuje: 

Jako wyraz uznania za wysokie osiqgniqcia w dziedzinie kultury fizycznej majqce znaczenie dla 

rozwoju Miasta i Gminy Serock, Rada Miejska w Serocku przyznaje KLUBOWI SPORTOWEMU 

,,SOKO~ SEROCK" medal ,,Za Zastugi dla Miasta i Gminy Serock". 

Uchwaia wchodzi w iycie z dniem podjqcia. 



Uzasadnienie 

Medal ,,Za Zastugi dla Miasta i Gminy Serock" zostaje nadany jako wyraz uznania 

i wyroinienia, za wybitne osiqgniecia majqce znaczenie dla rozwoju gminy Miasta i Gminy 

Serock. Medal moie by6 nadawany osobom fizycznym i prawnym oraz jednostkom 

organizacyjnym nie posiadajqcym osobowoici prawnej. 

Poczqtki dziatalnoici klubu sportowego Sokot Serock sq datowane na poczqtek lat 

piqtdziesiqtych XX wieku, wtedy to kilku zapalencow sportowych w roku 1953 powotato 

do zycia klub sportowy pod nazwq Sparta Serock. Pierwszym prezesem zostat Czestaw 

Bryikiewicz, a pierwszy mecz pitkarski odbyt sie 1 maja 1954 roku z Oirodkiem Szkolenia 

tqcznoici w Zegrzu na boisku przy Szkole Podstawowej w Serocku. Dziatalnosc Klubu owocuje 

wieloma osiqgniqciami druiynowymi jak rowniei indywidualnych zawodnikow. Do sukcesow 

Klubu moina zaliczyd liczne awanse oraz zwyciestwa w rozgrywkach. 

Na 60-lecie klubu zostat ufundowany Sztandar Klubu Sportowego Sokot OSiR Serock, 

a spoirod najlepszych mtodych zawodnikow klubu zostat wybrany poczet 

sztandarowy uczestniczqcy w uroczystoiciach gminnych. 

Po przeszto 60 latach dziatalnoSci Sokot OSiR Serock, moiliwoici i obszary dziatania klubu 

sq zdecydowanie bardziej rozlegte. Od 1999 roku, czyli od ponad 15 lat, opiekq merytoryczno- 

organizacyjnq nad sekcjami sportowymi Sokota OSiR Serock sprawuje Ofrodek Sportu 

i Rekreacji w Serocku i od tego czasu druiyny pitkarskie wystepujq w rozgrywkach ligowych 

pod nazwq Sokot OSiR Serock. Dziatania klubu skupione sq gtownie na dwoch sekcjach 

sportowo-rekreacyjnych: 

- pitka noina, 

- tenis stotowy. 


