
Uchwala Nr 476/XLIII/2018 
Rady Miejskiej w Serocku 
z dnia 23 kwietnia 2018 r. 

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

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samoqdzie gminnym 
(Dz.U. z 2017r. poz. 1875 z p6h. zm.) oraz Uchwaly Nr 308floCXDV2005 Rady Miejskiej 
w Serocku z dnia 16 maja 2005r. w sprawie ustanowienia i zasad przyznawania medalu ,&a 
Zaslugi dla Miasta i Gminy Serock", Rada Miejska w Serocku uchwala, co nastqpuje: 

W umaniu zaslug wniesionych w realizacje wsp&pracy partnerskiej miqdzy gminr) Serock, 
a gminr) Ignalina na Litwie, kt6ra przyczynia siq do integracji i budowania wzajemnych 
przyjaini miqdzy naszymi lokalnymi spdecznoSciami w dziedzinie kultury, wypoczynku 
i wymiany doiwiadczeri samorqdowych Rada Miejska w Serocku, postanawia uhonorowaC 
wieloletniego mera Samoqdu Rejonu Ignalkkiego Pana Bronisa Rope medalem 
pamigtkowym ,,Za Zastugi dla Miasta i Gminy Serock" 

Uchwala wchodzi w Aycie z dniem podjvia. 



Uzasadnienie do uchwaly nr 476/XL111/2018 z dnia 23 kwietnla 2018 r. w sprawie nadania 
medalu ,,Za Zaslugi dla Mlasta i Gminy Serock" 

Pan Bronis Ropi! jako mer Samoqdu Rejonu Ignalinskiego by1 oredownikiem rozpocqcia 
wsp6tpracy partnerskiej pomiedzy gminq Serock a Rejonem Ignalina, od pierwszego 
spotkania przedstawicieli naszych s a m o ~ 6 w  podczas Samoqdowego Forum Polsko- 
Litewskiego wiosnq 1998 roku. Jego otwartoiC i dziaiania sprzyjaly sformalizowaniu 
kontaktbw naszych spdecznoici oraz nadaniu im odpowiedniego statusu. W 1999 roku Pan 
Bronis Rope by1 sygnatariuszem, podpisanego w Serocku, Porozumienia o Wspblpracy 
Partnerskiej pomiedzy Gminq Serock a Rejonem Ignalina. Zawsze podkreilal, 2e 
doiwiadczenia czerpane z partnerskiej wsp6tpracy naszych miast blihiaczych s4 w-ym 
czynnikiem rozwojowym dla obu spdecznoici. W 2014 roku, przyjmujqc obowiqzki posla do 
Parlamentu Europejskiego, przestal piastowab funkcje mera Rejonu Ignaliny, jednak 
nieprzenvanie sprzyja integracji i budowaniu wzajemnych przyjaini miedzy naszymi 
lokalnymi spolecznoiciami w dziedzinie wymiany doiwiadczen samoqdowych, szeroko 
rozumianej kultu~y i rekreacji. 


