
UCHWAtA Nr 344/XXX1/2017 
RADY MlEJSKlEJ W SEROCKU 

z dnia 27 marca 2017 r. 

w sprawie przyjecia protokotu Komisji Rewizyjnej z kontroli realizacji wybranych zadan 
z zakresu dziatania Referatu Komunikacji Spdecznej 

Na podstawie art. 18 ust. 1 w zw. z art. 18a ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z poin. zm.) oraz 9 128 ust.2, 
9 132 ust. 2, 9135 i § 140 ust. 5 Statutu gminy Miasto i Gmina Serock stanowiqcego zatqcznik 
do uchwaty Nr 378/XL/2013 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 2 paidziernika 2013 r. 
w sprawie ogtoszenia tekstu jednolitego statutu gminy Miasto i Gmina Serock (Dz. Urz. Woj. 
Maz. z 2013r. poz. 12936), zmienionej uchwatq Nr 195/XIX/2016 Rady Miejskiej w Serocku 
z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie gminy Miasto i Gmina 
Serock, Rada Miejska w Serocku uchwala, co nastepuje: 

Przyjmuje sic protokot Komisji Rewizyjnej z kontroli realizacji wybranych zadan z zakresu 
dziatania Referatu Komunikacji Spotecznej, stanowiqcy zatqcznik do uchwaty. 

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia. 



Protoka 
z kontroli realizacji wybranych zadafi z zakresu dziatania Referatu Komunikacji Spdecznej 

W dniu 12 paidziernika 2016r., zgodnie z przyjqtym planem pracy na 2016r., Komisja 
Rewizyjna w sktadzie: 

Przewodniczqca Komisji: - Jolanta Kaczmarska 
Cztonkowie Komisji: - Gabriela Ksiqiyk 

- Stanistaw Krzyczkowski 
- Stawomir Osiwata 
- Mariusz Rosinski 
- Kazimierz Sosnowski 

dokonata kontroli realizacji wybranych zadan z zakresu dziatania Referatu Komunikacji 
Spotecznej. Kontroli dokonano w obecnosci Kierownika Referatu Komunikacji Spotecznej 
p. Beaty Roszkowskiej, przy udziale Sekretarza Miasta i Gminy Serock p. Tadeusza Kanownika. 

Referat Komunikacji Spotecznej jest referatem w ramach struktury organizacyjnej 
Urzqdu Miasta i Gminy w Serocku. Referat liczy 4 pracownikow, w tym: 
- kierownik Referatu, 
- 2 stanowiska pracy ds. promocji i wizerunku, 
- 1 stanowisko pracy ds. komunikacji spotecznej. 
Do zadan Referatu Komunikacji Spotecznej naleiy m.in.: 

1. opracowywanie oraz koordynowanie dziatan z zakresu komunikacji spotecznej 
i informacyjnej Miasta i Gminy Serock, 

2. organizacja oraz wdraianie efektywnych strategii zwiqzanych z promocjq gminy: 

a) realizacja polityki promocyjnej gminy za pomocq dostqpnych metod i irodkow, 
zmierzajqcej do ksztattowania wizerunku gminy m.in. poprzez: 

- dziatania majqce na celu aktywizacjq spotecznoici lokalnej, 
- prowadzenie akcji promocyjnych skierowanych do okreilonych adresatow 
(przedsiqbiorcy, mieszkancy, turybci), 

b) prowadzenie spraw dotyczqcych kontaktow zagranicznych, 
c) uczestniczenie, obstuga i nadzorowanie wydarzen o charakterze promocyjnym, 
d) dziatania zmierzajqce do pozyskania dodatkowych projektow wspomagajqcych 

promocjq gminy, 
3. organizacja oraz wdraianie efektywnych strategii zwiqzanych z promocjq gminy orz 

wykorzystanie zewnetrznych noinikow informacji (m.in. billboardow, tablic 
informacyjnych), 

4. zadania w zakresie dziatania lzby Pamiqci w Serocku. 

Referat Komunikacji Spotecznej zajmuje siq ksztattowaniem wizerunku gminy poprzez 
m.in. roinego rodzaju akcje na portalach spoieczno~ciowych. Akcjq, ktora pokazuje potencjat 
sportowy jest akcja ,,Serock Fi t  & Sporty", ktorq Referat Komunikacji Spotecznej prowadzi na 
Facebooku. Inn4 akcjq spotecznq jest ,,Drzewo 600-lecia", ktora cieszy siq zainteresowaniem 
wsrod mieszkancow gminy. Do budowania wizerunku gminy Referat Komunikacji Spotecznej 
posiada odpowiednie narzqdzia. Przede wszystkim jest to strona internetowa www.serock.~I, 
z ktorej korzysta duza liczba mieszkancow gminy. Ponadto narzqdziem, ktore jest 








