
Uchwala Nr 488/XLIV/2018 
Rady Miejskiej w Serocku 

z dnia 21 maja 2018 r. 

w sprawie pr~yznania wyrdinienia za wysokie osiqgniqcia w dziedzinie kultury 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 19901. o samorqdzie gminnym 
(Dz. U. z 2017r. poz. 1875 ze zm.) oraz 4 12 ust. 8 zalgcznika do uchwaly Nr 264LXXV12016 
Rady Miejskiej w Serocku z dnia 7 listopada 2016r. w sprawie okreilenia szczeg6lowych 
warunkow i trybu przyznawania stypendibw oraz ich wysokoici oraz okreSlenia szczeg6lowych 
w d 6 w  i trybu przyznawania nagrbd oraz wyrbwien za wysokie osiggniqcia w dziedzinie 
kultury, Rada Miejska w Serocku uchwala, co nastepuje: 

51 
Za wysokie osiggniqcia w dziedzinie kultury przyznaje siq wyrohienie w postaci statuetki dla 
Pani Eltbiety Borkowskiej 

82 
Wykonanie uchwaty powiem siq Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock. 

83 

Uchwala wchodzi w Lycie z dniem podjecia. 



Uzasadnienie do uchwaly w sprawie pnyznania wyr6knienia za wysokie osiqgniqcia 
w dziedzinie kultury 

Pani Elibieta Borkowska jest nauczycielka jezyka angielskiego w SP Serock. Bardzo 
aktywnie dziala na terenie naszej gminy wnosqc istotny wklad pracy w dziedzinie kultury, 
jednoczeinie promujqc piqkno naszego miasta i postawy patriotyczne. 

Jest zaloiycielkq i opiekunem Kola Turystyczno-Krajoznawczego Serockie taziki. 
W ramach pracy kola organizuje wycieczki do wainych miejsc naszej historii na terenie 
Mazowsza i calej Polski, nie zapominajqc o pielegnacji historii i tradycji Serocka poprzez 
zwiedzanie wraz z dziekmi i mlodzietq Serocka i terenu gminy. Serockie Laziki wraz 
z opiekunami biorq udzial we wszystkich przedsiewziqciach o charakterze kulturalnym 
organizowanym przez r o b e  instytucje dzialajqce na terenie naszej gminy. 

Pani Borkowska jest inicjatorkq i realizatorem obchodow 100-lecia odzyskania 
niepodlegloici przez Polskq poprzez n a w i w i e  wspolpracy ze szkolq podstawowq z naszego 
partnerskiego miasta Dziertoniow. Organizuje rowniei i czuwa nad roinymi konkursami 
i akcjami, jak choCby spotkanie z powstahcem warszawskim Juliuszem Kulesq. Wszystkie te 
dzialania wychodq poza mury szkoly tym samym promujqc nasze miasto. 


