
Uchwala Nr 474/XLIII/2018 
Rady Miejskiej w Serocku 
z dnia 23 kwietnia 2018 r. 

w sprawie: nadania medalu ,,Za Zaslugi dla M h t a  i Gminy Serock" 

Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990~. o sarnorqlzie grninnym 
(Dz.U. z 20171. poz. 1875 z p6h.  zm.) oraz Uchwaiy Nr 308/XXXIX/2005 Rady Miejskiej 
w Serocku z dnia 16 maja 2005r. w sprawie ustanowienia i zasad przyznawania medalu 
,,Za Zashgi dla Miasta i Gminy Serock", Rada Miejska w Serocku uchwala, co nastqpuje: 

Jako wyraz umania za diugotrwale dzialanie na rzecz spoleczno4ci lokalnej Miasta i Gminy 
Serock oraz aktywne uczestniczenie w sferze Qcia lokalnego, Rada Miejska w Serocku 
postanawia uhonorowaC Paniq Terese Knyczkowskq medalem pamiqtkowym ,,Za Zasiugi 
dla Miasta i Gminy Serock". 

Uchwala wchodzi w tycie z dniem podjqcia. 



Uzasadnienie do uchwaty nr 474/XLII1/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 23 kwietnia 
2018 r. w sprawie nadania medalu ,Za zaslugi dla Miasta i Gminy Serock". 

Pani Teresa Krzyczkowska od wielu lat anga2uje siq w projekty integrujgce 
mieszka~icow Miasta i Gminy Serock i przyczynia sig do podtrzymania wielowiekowych 
polskich tradycji. SpoSr6d organizowanych przedsiewziq6 wymieniC warto te, kt6re na stale 
jut wpisaiy siq w kalendan lokalnych imprez, spotkania z okazji Swigt Botego Narodzenia, 
Wielkanocy, Dnia Kobiet, konkursy kuliname i wiele innych. Imprezy te, ciesq siq d&ym 
zainteresowaniem i stale powiqkszajq grono odbiorc6w - integmjq Srodowiska K6i Gospodyn 
Wiejskich, Ochotniczych S-y Po2amych, a tak2e ich sympatyk6w i inne osoby nieaeszone 
w organizacjach. Poza aktywizacjg lokalnej spdecznoSci, dzialalnoSC ta przyczynia siq do 
wzmacniania pozytywnego wizerunku Miasta i Gminy Serock. Organizowane wydarzenia 
relacjonowane sg w mediach, a &e uczestnicq w nich goScie spoza naszego terenu. 

DziaialnoSC Pani Teresy Krzyczkowskiej zashguje na docenienie i wyrdtnienie 
w postaci przyznania medalu ,,Za Zastugi dla Miasta i Gminy Serock" ze wzglqdu na 
niezaprzeczalne zaangatowanie w dziaialnoSC na rzecz spoiecznoSci lokalnej. 


