
Uchwala Nr 475/XLIII/2018 
Rady Miejskiej w Serocku 
z dnia 23 kwietnia 2018 r. 

w sprawie: nadania medalu ,,Za Zadugi dla Miasia i Gminy Serock" 

Na podstawie art. 18 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samoqdzie p i m y m  
(D2.U. z 2017r. poz. 1875 z p6h.  zm.) oraz Uchwaly Nr 3081XXXW2005 Rady Miejskiej w 
Serocku z dnia 16 maja 2005r. w sprawie ustanowienia i zasad przyznawania medalu 
,,Za Zaslugi dla Miasta i Gminy Serock", Rada Miejska w Serocku uchwala, co nastqpuje: 

Jako wyraz m a n i a  za zaangabwanie w prowadzeniu Swietlicy Srodowiskowej w Wierzbicy 
i aktywng dziaialnoSC na rzecz p i n y  Miasto i Gmina Serock, Rada Miejska w Serocku 
przyznaje Pani Barbane Wr6blewskiej medal ,,Za Zashgi dla Miasta i Gminy Serock" . 

Uchwala wchodzi w kycie z dniem podjccia. 



Uzasadnienie do uchwaly n r  475/XLIIII2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 23 kwietnia 
2018 r. w sprawie nadania medalu ,,Za zaslugi dla Miasta i Cminy Serock". 

Pani Barbara Wr6blewska jest zatrudniona w Oirodku Pomocy Spdecznej w Serocku 
od 01.09.201 1 r. Na co dziefi pracuje w Swietlicy Srodowiskowej w Wierzbicy. Angahje sic 
w Qcie spdecznoici wiejskiej, dziqki czemu Swietlica Srodowiskowa jest cqsto 
wykorzystywana przez tq spolecznoSC. Pani Barbara ma dobry kontakt zar6wno 
z mieszkahcami Wierzbicy, dzieCmi - pdopiecznymi placbwki, jak r6wniei z rodzicarni. 

Pani Barbara Wr6blewska dba o wychowanie dzieci oraz z wielka dbalosciq troszczy 
si? o ich bieQce pohzeby. Jako wychowawca pkazuje dzieciom wlakiwe postawy, ktbrymi 
powinien cechowak siq obywatel. Uczy obowiqzkowo6ci i dbaloici co wyr& siq przez pomoc 
dzieciom w odrabianiu lekcji, dopingowanie do uzyskiwania lepszych wynik6w w nauce oraz 
motywacjq dzieci do pracy i rozwoju umyslowego i fizycznego przez organizowanie zajqC 
plastycznych, fizycznych i umyslowych. 

Pani Barbara Wrbblewska od kilku lat aktywnie wsp6kpracuje z Solectwem Wierzbica, 
co dalo wyraz we wsp6lnej organizacji Wigilii a tak2e przez zaangatowanie dzieci 
w projektach realizowanych przez Sdectwo jak pnygotowanie dekoracji do korowodu. Pani 
Barbara Wr6blewska jest osobq skromn% zawsze pomocq, na kt6q zawsze moha  IiczyC. 


