
UCHWAtA Nr 472/XL111/2018 
RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU 

z dnia 23 kwietnia 2018 r. 

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

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym 

(Dz. U. z 2017r., poz. 1875 z pofn. zm.) oraz uchwaty Nr 308/XXXIX/2005 Rady Miejskiej 

w Serocku z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie ustanowienia i zasad przyznawania medalu 

,,Za Zaslugi dla Miasta i Gminy Serock" Rada Miejska w Serocku uchwala co nastqpuje: 

Jako wyraz uznania za zaangaiowanie i aktywnq dzialalnoit na rzecz gminy Miasto i Gmina 

Serock, Rada Miejska w Serocku przyznaje Pani Janinie Orzepowsklej medal ,,Za Zaslugi dla 

Miasta i Gminy Serock". 

§ 2 

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjqcia. 



Uzasadnienie do uchwaty Nr 472/XL111/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 
23 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania medalu ,,Za Zastugi dla Miasta i Gminy Serock" 

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

zaangaiowanie i aktywng dziaialnoit na rzecz gminy Miasto i Gmina Serock. 

Pani Janina Orzepowska byla koordynatorem iwietlic ~rodowiskowych przez 20 lat  - 
od 1997 r do 2017 r. Osoba bardzo zaangaiowana i oddana pracy, a szczegolnie dzieciom- 

podopiecznym jwietlic irodowiskowych. W pracy zawodowej Pani Janina Orzepowska 

zwracala szczegolng uwagg na wspoipracp z rodzicami, i w miarp moiliwoici angaiowaia 

rodzicow do pomocy przy organizacji imprez wyjazdowych i okolicznoiciowych. Bardzo dbala 

o indywidualny rozwoj kaidego powierzonego jej dziecka, czpsto zdarzalo sig, i e  przeznaczata 

na to swoj prywatny czas. Byla organizatorkg niezliczonych przedsigwzipt typu organizacja 

wypoczynku letniego, zimowego, imprez plenerowych i zwigzanych z obchodami roinych 

iwigt. Dbaia bardzo o zachowanie tradycji. Praca zawodowa polegajpca na pracy z dzietmi 

wypetniata bez mata caie jej iycie, takie to prywatne. Czgsto odwiedzata wychowankow w ich 

domach, znata dobrze rodzing i warunki w jakich dziecko iyio. 


