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1. WSTĘP 
 

Szanowni Państwo!  

Na Wasze ręce kieruję Raport o stanie Miasta i Gminy 

Serock za 2018 rok, który został przygotowany w oparciu o art. 

28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(Dz.U. z 2019 r. poz. 506), nakładający obowiązek 

przedstawienia Radzie Miejskiej podsumowania działalności 

burmistrza w roku poprzednim.  

Dla mnie jest to dokument szczególny. Z jednej strony 

przedstawia bowiem obraz samorządu pozostawiony przez 

mojego zacnego poprzednika, stanowiąc dla mnie swoisty 

„raport otwarcia”. Z drugiej strony, ilość zagadnień poruszanych w tym dokumencie uświadamia mi 

jak wielkim wyzwaniem jest sprawowanie urzędu burmistrza Miasta i Gminy Serock i jak wiele 

wysiłku należy włożyć, aby stale poprawiać pozycję naszego samorządu. Dzisiejsza rzeczywistość 

rysuje przed nami wielkie wyzwania, nacechowane potrzebą kontynuacji pracy ukierunkowanej na 

budowanie marki Miasta i Gminy Serock. Wyzwania, których wyrazem jest również potrzeba dążenia 

do stanu, w którym członkostwo w naszej samorządowej wspólnocie kojarzone będzie wyłącznie 

z dumą i satysfakcją, a sam samorząd będzie trafnie odpowiadał na potrzeby każdego z Państwa.  

  W przedstawianym Państwu dokumencie znajdują się kompleksowe informacje na temat 

realizacji polityk, programów i strategii przyjętych przez Radę Miejską w Serocku,  a także podjętych 

w roku poprzednim uchwał Rady Miejskiej, finansów gminy oraz efekty innych działań prowadzonych 

przez jednostki Miasta i Gminy w 2018 roku. To właśnie dokumenty strategiczne definiują kierunek, 

w którym zmierza nasz samorząd. Okresowy przegląd działalności gminy w pełnym spektrum jej 

zadań pozwala zbadać, czy kierunek określony w dokumentach jest konsekwentnie realizowany, aby 

w razie potrzeby wdrożyć mechanizmy naprawcze. W tym zakresie znajduję zrozumienie dla potrzeby 

tak szerokiego przeglądu działalności gminy, a wszystkich z Państwa zachęcam do dyskusji na każdy 

temat, jaki w Waszej ocenie będzie zasługiwał na jeszcze szersze omówienie. 

Dane przedstawione w raporcie ukazują jak złożonym organizmem jest gmina i jak szerokie 

spektrum działań realizuje. Złożoność procesów kształtujących jej kondycję wymusza wręcz, aby 

dyskusja na ten temat była prowadzona wieloaspektowo i angażowała wiele osób. Ze swojej strony 

jestem przekonany, że przedkładane rokrocznie raporty o stanie gminy będą świadczyć 

o konsekwentnym rozwoju Miasta i Gminy Serock. 

 Burmistrz Miasta i Gminy Serock 

                Artur Borkowski 
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2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY 

2.1. Położenie geograficzne 

Miasto i Gmina Serock położona jest w centralnej części województwa mazowieckiego, 

w powiecie legionowskim, około 40 km na północ od centrum Warszawy. Gmina graniczy: 

- od północy z gminami Winnica, Pokrzywnica i Zatory, wchodzącymi w skład powiatu 

pułtuskiego; 

- od północnego-wschodu z gminą Somianka, będącą częścią powiatu wyszkowskiego; 

- wzdłuż rzeki Bug z gminą Radzymin (powiat wołomiński); 

- wzdłuż rzeki Narew z gminami Nieporęt i Wieliszew (powiat legionowski); 

- od zachodu z gminami Pomiechówek i Nasielsk (powiat nowodworski).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powierzchnia miasta i gminy wynosi 11 025 ha, w tym powierzchnia miasta 1 343 ha.  

Gmina stanowi 27,95% powierzchni powiatu legionowskiego. Od 1 stycznia 2018 roku Miasto i Gmina 

Serock leży w Obszarze Metropolitalnym Warszawy według podziału statystycznego NUTS2, a tym 

samym znajduje się w strefie bezpośredniego oddziaływania miasta stołecznego Warszawy. 
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Rysunek 1. Mapa poglądowa 

  

 źródło: opracowanie własne na podstawie www.geoportal.gov.pl/ 

Do jednostek administracyjnych gminy należy miasto Serock, w którym znajduje się siedziba 

Urzędu Miasta i Gminy Serock, i 29 miejscowości wiejskich.  

 

2.2. Środowisko naturalne 

Według podziału fizjograficznego gmina Serock położona jest w obrębie mezoregionu 

Wysoczczyzny Ciechanowskiej. Jednostka ta wchodzi w skład makroregionu Niziny 

Północnomazowieckiej. Na terenie gminy występują lasy  o dużej przydatności rekreacyjnej, a więc o 

dobrych i bardzo dobrych warunkach klimatycznych, zajmując znaczne powierzchnie (20% 

powierzchni gminy). 

Gmina posiada bogate walory przyrodnicze, wynikające z ukształtowania powierzchni terenu, 

zasobów gruntowo-wodnych oraz warunków klimatycznych. Prawie 2/3 powierzchni gminy jest 

włączone do Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.  

Większość obszaru gminy zajmują użytki rolne – 58%, oraz grunty leśne – 20%. Grunty 

zabudowane i zurbanizowane zajmują obszar obejmujący 12 % powierzchni gminy. Pozostałe grunty 

zajmują ok. 10% powierzchni gminy. 

Ze względu na ukształtowanie powierzchni terenu, warunki gruntowo-wodne, klimatyczne 

i przyrodnicze Miasto i Gmina Serock posiada dogodne warunki do rozwoju przestrzennego. 

http://www.geoportal.gov.pl/
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2.3. Demografia 

 Na 2018 rok liczba mieszkańców Miasta i Gminy Serock wynosiła 14581 osób, co stanowi 

wzrost względem 2017 roku. Analizując ostatnie cztery lata można zauważyć utrzymującą się 

tendencję wzrostową liczby ludności. W mieście Serock mieszka 30% mieszkańców całej gminy. 

Rysunek 2. Liczba ludności w gminie Serock w wybranych latach 

 

źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 Najwięcej ludności zamieszkuje w mieście Serock (4221 osób) oraz w miejscowościach Zegrze 

(976) Jadwisin (913), Borowa Góra (827) oraz Jachranka (840). Licznie zamieszkałymi 

miejscowościami są również Stasi Las i Wierzbica (każda ponad 600 mieszkańców). 

14073 

14287 

14485 
14581 

13500

14000

14500

15000

2015 2016 2017 2018



Raport o stanie Miasta i Gminy Serock za 2018 rok 

________________________________________________________________________________ 

8 | S t r o n a  

 

Rysunek 3. Liczba ludności w poszczególnych obrębach geodezyjnych 

 

źródło: opracowanie własne na podstawie danych UMiG w Serocku 

Podobną tendencję wzrostową odnotowuje się w przypadku ruchów migracyjnych ludności na 

pobyt stały. Wysoki poziom salda migracji wewnętrznych wskazuje, iż gmina stanowi atrakcyjne 

miejsce zamieszkania. Co więcej, w analizowanych latach zwiększa się poziom zameldowań, a spada 

poziom wymeldowań. Migracje zewnętrzne mają bardzo mały wpływ na zmianę liczby ludności w 

gminie ze względu na ich niski poziom.  

Tabela 1. Ruchy migracyjne na terenie Miasta i Gminy Serock  

 

Wyszczególnienie 

 

2015 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

zameldowania 320 311 382 202 (I półrocze) 

wymeldowania 149 142 172 93 (I półrocze) 

saldo migracji 

wewnętrznych 

+171 +169 +210 +109 

(I półrocze) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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 Miasto i Gmina Serock w 2018 roku posiadała dodatni przyrost naturalny na poziomie 147 

osób. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 1,18 na 1000 mieszkańców. W poprzednim roku 61,7% 

mieszkańców gminy Serock znajdowało się w wieku produkcyjnym, 20,7% w wieku 

przedprodukcyjnym,  a 17,6% w wieku poprodukcyjnym.  Analizując zmiany ekonomicznej struktury 

ludności na terenie gminy w ostatnich latach można zauważyć wzrost liczby ludności w wieku 

poprodukcyjnym przypadającej na 100 osób w wieku produkcyjnym. Zjawisko to jest zgodne 

z trendem ogólnokrajowym – starzeniem się społeczeństwa.  

 Gęstość zaludnienia na terenie gminy wynosi 131 osób/km2. 

Rysunek 4. Struktura według ekonomicznych grup ludności 

 

źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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3. INFORMACJE FINANSOWE 

Podstawę gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego stanowi budżet. Budżet 

każdej jednostki określa roczny plan finansowy, który swym zakresem obejmuje zarówno dochody 

gminy jak i jej wydatki. Budżet to najważniejszy akt prawa lokalnego, zasadnicze i najistotniejsze 

narzędzie zarządzania gminą. Każdy budżet gminy w swej budowie zawiera część bieżącą 

i inwestycyjną. Aby o budżecie myśleć w sposób zintegrowany, należy na gminę patrzeć jak na 

organizm całościowy, jeden organizm gospodarczy i społeczny, którego działanie jest 

podporządkowane celom wspólnoty. Cele te są realizowane poprzez plany gospodarcze oraz 

finansowe. Odpowiedni sposób zarządzania budżetem i jego prawidłowe zasady wykonywania służą 

uzyskiwaniu wiarygodnych informacji na temat przyszłych planów i inwestycji jednostki samorządu 

terytorialnego. Poprawnie skonstruowany budżet służy za prawidłowy system informacji dla 

decydentów w gminie. Dzięki niemu podejmowane są odpowiednie decyzje o kierunku rozwoju 

danego samorządu.  

Zarządząnie finansami Miasta i Gminy Serock sprzyja racjonalnemu wydatkowaniu publicznych 

środków finansowych. Najważniejszą kwestią jest uzyskanie jak najlepszych informacji, które 

pomagają w podejmowaniu właściwych decyzji.  

 

Budżet Miasta i Gminy Serock na rok 2018 został przyjęty Uchwałą Budżetową Miasta i Gminy 

Serock Nr 423/XXIX/2017 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 18 grudnia 2017 r. W trakcie realizacji 

budżet ulegał zmianom, które wprowadzono ośmioma Uchwałami Rady Miejskiej oraz ośmioma 

Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Serock. 

 

Budżet Miasta i Gminy za 2018 r. po stronie dochodów został wykonany w wysokości 

74.667.335,10 zł, co stanowi 100,35% planu (plan 74.406.902,97 zł), a po stronie wydatków 

wykonanie wyniosło 77.094.274,52 zł, co stanowiło 95,78% planu (plan 80.495.054,54 zł).  

Planowany deficyt budżetu na 2018 r. wynosił kwotę 6.088.151,57 zł., natomiast po 

zamknięciu  roku wyniósł on 2.426.939,42 zł, czyli wypracowano mniejszy deficyt o ponad 3 mln 600 

tysięcy zł, co jest wynikiem prowadzenia racjonalnej gospodarki finansowej gminy.  

Budżet na rok 2018 pozwolił na realizację zaplanowanych zadań.  

Dochody gminy dzielimy na dochody bieżące i majątkowe, które w 2018 r. przedstawiały się 

następująco: 

 dochody bieżące  –  plan  72.207.125,54 zł, wykonanie  72.382.233,25 zł, tj. 100,24%,                          

 dochody majątkowe – plan    2.199.777,43 zł, wykonanie   2.285.101,85 zł, tj. 103,88%. 

 

Należy zauważyć, iż w założeniach do projektu budżetu na rok 2018 nie uwzględniono wzrostu 

dochodów z tytułu podatków lokalnych, które nie uległy zmianie od 2013 r. Na niektóre dochody 

gmina nie ma bezpośredniego wpływu, tj. wpływy z tytułu podatku dochodowego od działalności 

gospodarczej, podatku od czynności cywilno – prawnych, spadków i darowizn, czy udział w podatku 

od osób fizycznych.  
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Strukturę dochodów przedstawia poniższy rysunek. Jak widać największą pozycję w budżecie 

zajmują podatki i opłaty lokalne – 30% dochodów bieżących. Drugie miejsce zajmują dochody 

stanowiące dochód budżetu państwa, czyli podatek PIT i CIT – 25% dochodów bieżących gminy. 

Kolejnym ważnym źródłem dochodów gminy są dotacje na zadania zlecone i własne - stanowią one 

24% dochodów bieżących.  

 
Do dochodów bieżących zaliczamy głównie: 

 podatki i opłaty lokalne, 

 udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, 

 subwencja oświatowa, 

 dotacje celowe. 
 

 
Rysunek 5. Wykonanie dochodów bieżących ogółem 

 

 

Tabela 2. Wysokość podatku od nieruchomości 

L.p. 
Dochody ogółem - 

wykonanie 
stan na 31.XII 

PN wykonanie 
stan na 31.XII 

Udział wpływów z PN w 
dochodach budżetowych 

ogółem 

2018 74 667 335,10 13 524 863,39 18,11 

 

Jak widać w tabeli wysokość podatku od nieruchomości jest bardzo ważnym i stabilnym 

źródłem dochodów gminy. Stanowi on ponad 18% dochodów bieżących.  
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Tabela 3. Wykonanie PIT i CIT 

L.p. 
Dochody ogółem - 

wykonanie stan na 
31.XII 

PIT wykonanie stan 
na 31.XII 

Udział wpływów z PIT w 
dochodach budżetowych 

ogółem 

2018 74 667 335,10 17 346 182,00 23,23 

 

Udział gminy w podatku PIT i CIT stanowi 23,23% dochodów gminy. To bardzo konkretne 

środki, które zasilają budżety gmin. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o 

dochodach jednostek samorządu terytorialnego, udział gmin we wpływach z podatku dochodowego 

od osób fizycznych, wyniósł 37,98%. Oznacza to, że taki procent podatku dochodowego mieszkańca 

gminy Serock wpłynął do budżetu naszej gminy. Nic więc dziwnego, że gmina informuje o tym swoich 

mieszkańców a także podejmuje szereg działań zachęcających mieszkańców do wskazywania w 

rocznych PIT-ach miejsca zamieszkania na terenie gminy Serock. 

Ważnym dla oceny pozycji finansowej gminy jest wskaźnik G. jest to kwota podstawowych 

dochodów podatkowych na 1 mieszkańca gminy przyjęta do obliczenia subwencji wyrównawczej. Na 

rok 2018 wskaźnik dla naszej gminy wyniósł 2.168,65 zł, natomiast wskaźnik na 1 mieszkańca kraju 

wyniósł 1.668,68 zł.  

Na dochody majątkowe składają się: 

 dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, 

 dochody ze sprzedaży majątku, 

 dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. 

 
Tabela 4. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje  

 

L.p. 
Dochody ogółem - 
wykonanie stan na 

31.XII 

Wykonanie dochodów z 
tytułu dotacji i środków 

przeznaczonych na 
inwestycje  stan na 31.XII 

Udział wpływów z tytułu dotacji i 
środków przeznaczonych na 

inwestycje  w dochodach 
budżetowych ogółem 

2018 74 667 335,10 2 207 525,42 2,96 
 

 Tabela 5. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 
 

 

L.p. 
Dochody ogółem - 
wykonanie stan na 

31.XII 

Wykonanie dochodów z 
tytułu przekształcenia prawa 
użytkowania wieczystego w 

prawo własności                       
stan na 31.XII 

Udział wpływów z tytułu 
przekształcenia prawa użytkowania 
wieczystego w prawo własności w 
dochodach budżetowych ogółem 

2018 74 667 335,10 30 086,43 0,04 
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Tabela 6. Dochody ze sprzedaży majątku 
 

L.p. 
Dochody ogółem 
- wykonanie stan 

na 31.XII 

Wykonanie dochodów ze 
sprzedaży majątku 

stan na 31.XII 

Udział wpływów ze sprzedaży 
majątku w dochodach 
budżetowych ogółem 

2018 74 667 335,10 47 490,00 0,06 

 

Wydatki, które ponosi gmina są ujęte w budżecie w rozbiciu na wydatki bieżące  

i majątkowe. Wydatki bieżące służą bieżącej działalności gminy, m.in. na: utrzymanie dróg, lokalny 

transport zbiorowy, gospodarka mieszkaniowa i komunalna, oświata, ochrona zdrowia, pomoc 

społeczna, ochrona środowiska, sport i kultura. Wydatki majątkowe służą powiększeniu majątku 

gminy. W tej kategorii umieszczone są wszelkie wydatki dotyczące zakupów środków trwałych, jak 

i wydatków na inwestycje.   

Wykonanie wydatków za rok 2018 przedstawia się następująco: 

 wydatki bieżące  –   plan   64.556.496,87 zł,  wykonanie   61.455.602,24 zł, tj. 95,20%,  

 wydatki majątkowe –  plan   15.938.557,67 zł,   wykonanie  15.638.672,28 zł, tj. 98,12%. 
 

Rysunek 6. Wydatki na poszczególne zadania 
 

 

 

W strukturze wydatków prawie połowa środków wydatkowana jest na oświatę i pomoc  

społeczną. Taka tendencja utrzymuje się od kilku lat. Ważną pozycją w budżecie gminy Serock są 
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wydatki inwestycyjne. Stanowią one ponad 20% budżetu wydatków i utrzymują się na podobnym 

poziomie w ostatnich latach.   

 

Tabela 7. Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem 

L.p. 

Wykonanie 

wydatków ogółem - 

stan na 31.XII 

Wykonanie 

wydatków 

majątkowych - 

stan na 31.XII 

Udział wydatków 

majątkowych w 

wydatkach 

budżetowych ogółem 

2018 77 094 274,52 15 638 672,28 20,29 

 

Tabela 8. Wykonanie dochodów i wydatków w 2018 r. 

L.p. 
Wykonanie dochodów 

- stan na 31.XII 

Wykonanie 
wydatków - stan 

na 31.XII 

Wynik budżetu 
(nadwyżka/deficyt) 

2018 74 667 335,10 77 094 274,52 -2 426 939,42 

 

Potrzeby, które gmina ma do zaspokojenia wymagają większych nakładów, niż jest w stanie 

zabezpieczyć po stronie dochodowej. Występuje wówczas deficyt w budżecie gminy.  

 

Rysunek 7. Różnica między wykonanymi dochodami bieżącymi a wykonanymi wydatkami bieżącymi 

 

Zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych, na koniec roku budżetowego wykonane 

wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące. Powyższy wykres przedstawia, 

iż Miasto i Gmina Serock spełniła wymogi wynikające z w/w przepisu.  
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Tabela 9. Zadłużenie Miasta i Gminy Serock 

L.p. 
Zadłużenie na 
początek roku 

Wysokość 
zaciągniętych 

kredytów, 
pożyczek oraz 
emisji obligacji 

Spłaty 
zaciągniętych 

kredytów, 
pożyczek oraz 

wykup obligacji 

Wysokość 
zadłużenia na 
koniec roku 

2018 15 083 420,70 4 346 606,08 3 189 777,88 16 240 248,90 

 

Duża część samorządów ma potrzeby inwestycyjne, które przekraczają możliwości ich 

budżetów. Aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom, samorządy sięgają po zewnętrzne źródła 

finansowania, takie jak kredyty, pożyczki czy emisja papierów wartościowych. Zadłużenie Miasta i 

Gminy Serock na koniec 2018 r. wyniosło 16.240.248,90 zł, co stanowiło 21,07% wykonanych 

dochodów ogółem. Gmina Serock korzysta również z pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej, które są nisko oprocentowane oraz dają możliwość częściowego 

umorzenia, które wpływa na niższy dług. Zaciągnięty dług przeznaczony jest na dofinansowanie 

inwestycji i ma wpływ na powiększenie majątku gminy. Pozyskane środki nie są przeznaczone na 

zapewnienie bieżącej działalności samorządu. 
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4. INFORMACJE O REALIZACJI POLITYK, PROGRAMÓW  

I STRATEGII 

4.1. Strategia rozwoju gminy 

Strategia Rozwoju Gminy Miasto i Gmina Serock na lata 2016-2025 została przyjęta Uchwałą nr 

280/XXV/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 7 listopada 2016 r. Celem opracowania Strategii 

Rozwoju było stworzenie dokumentu będącego merytoryczną podstawą do prowadzenia polityki 

rozwoju w gminie.  

Strategia Rozwoju Gminy Miasto i Gmina Serock na lata 2016-2025 wyznacza misję, wizję 

i zakłada pięć celów strategicznych, na podstawie których opracowano cele operacyjne oraz kierunki 

działań. Najważniejsze cele zawarte w strategii to: 

Cel strategiczny 1. Prężna gmina ukierunkowana na tworzenie innowacyjnych rozwiązań 

społeczno-gospodarczych 

 Cel operacyjny 1.1. Wspieranie przedsiębiorców oraz promocja  i popularyzacja 

samozatrudnienia 

 Cel operacyjny 1.2. Tworzenie korzystnych warunków dla inwestorów oraz promocja 

potencjału inwestycyjnego gminy 

 Cel operacyjny 1.3. Działania na rzecz dostosowania kształcenia do potrzeb rynku pracy 

 

Cel strategiczny 2. Zachowanie walorów przyrodniczych gminy i ich racjonalne wykorzystanie na 

rzecz rozwoju oraz poprawy warunków życia mieszkańców 

 Cel operacyjny 2.1. Ochrona walorów przyrodniczych gminy 

 Cel operacyjny 2.2. Działania na rzecz podwyższenia świadomości ekologicznej 

mieszkańców 

 

Cel strategiczny 3. Rozwój kapitału społecznego oraz przeciwdziałanie dysfunkcjom społecznym 

 Cel operacyjny 3.1.  Aktywna polityka kulturalna  

 Cel operacyjny 3.2. Rewitalizacja społeczna - przeciwdziałanie patologiom oraz zjawisku 

wykluczenia społecznego, przeciwdziałanie bezrobociu 

 Cel operacyjny 3.3. Wspieranie działalności organizacji pozarządowych i stowarzyszeń 

na terenie gminy 

 Cel operacyjny 3.4. Budowanie więzi społecznych mieszkańców gminy Serock 

 Cel operacyjny 3.5. Budowa kapitału społecznego poprzez sport i rekreację 

 

Cel strategiczny 4. Nowoczesna i funkcjonalna infrastruktura publiczna 

 Cel operacyjny 4.1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury komunikacyjnej 

 Cel operacyjny 4.2. Zrównoważone wykorzystanie potencjału zasobów przyrodniczych 

gminy do tworzenia obszarów rekreacyjnych  



 Raport o stanie Miasta i Gminy Serock za 2018 rok 

________________________________________________________________________________ 

17 | S t r o n a  

 

 Cel operacyjny 4.3. Rozbudowa sieci infrastruktury technicznej 

 Cel operacyjny 4.4. Budowa i modernizacja obiektów użyteczności publicznej. 

Zmiany zachodzące w gminie i w jej otoczeniu narzucają konieczność monitorowania oraz 

weryfikacji postawionych celów i sposobów ich realizacji. W tym celu stworzono system 

monitorowania  i ewaluacji realizacji strategii rozwoju gminy Miasto i Gmina Serock na lata 2016-

2025 (stanowiący załącznik nr 2 do Strategii), który zakłada przygotowywanie monitoringowych 

raportów okresowych Strategii, mających na celu zobrazowanie stopnia osiągnięcia przyjętych celów, 

a co za tym idzie postępu gminy na drodze do realizacji przyjętej misji. Efekty monitoringu za rok 

2018 przedstawione zostały w postaci raportu, przyjętego przez Zespół ds. wdrażania strategii, 

którego wyniki wskazały na dość równomierną realizację wszystkich czterech celów strategicznych. 

Podstawą sporządzania raportu każdorazowo jest analiza wskaźników dotyczących konkretnych 

celów operacyjnych, wymienionych w wykazie wskaźników w Strategii Rozwoju Gminy. Porównanie 

tych danych dostarcza niezbędnych informacji o stanie realizacji dokumentu. Poniżej przedstawiono 

podsumowanie realizacji poszczególnych celów strategicznych za 2018 rok przedstawionych w 

raporcie.  

 

  

 

 

 

 

 W analizowanym 2018 roku poczyniono wiele działań mających na celu promocję potencjału 

inwestycyjnego gminy czy wspieranie przedsiębiorców.  W 2018 roku zorganizowano łącznie 6 

wydarzeń dla przedsiębiorców, w tym szkoleń poruszających ważne tematy z zakresu reklamy, 

dofinansowań czy promocji, uczestnictwo w akcji „Polska zobacz więcej” pod nazwą „Serock za pół 

ceny” podczas której serockie przedsiębiorstwa oferowały swoje produkty i usługi w promocyjnych 

cenach czy współuczestnictwo w ogólnopolskich wydarzeniach wspierających przedsiębiorców takich 

jak PAIH EXPO 2018). W celu realizacji celu operacyjnego 1.2. intensywnie promowano strefę 

inwestycyjną w Serocku poprzez instytucje regionalne i krajowe, w szczególności przez udostępnienie 

bazy terenów inwestycyjnych w Serocku Agencji Rozwoju Mazowsza S.A. oraz Polskiej Agencji 

Inwestycji i Handlu. Dużym sukcesem okazało się uczestnictwo w VIII edycji konkursu „Grunt na 

medal”, w którym teren P/U4 położony w serockiej strefie aktywności gospodarczej znalazł się w 

ścisłym finale. W 2018 roku znacząco wzrósł również stopień uzbrojenia terenów inwestycyjnych. 

Systematyczne doposażanie placówek oświatowych w nowoczesny sprzęt dowodzi o realizacji celu 

operacyjnego 1.3 (w ramach wyznaczonego celu m.in. we wszystkich szkołach podstawowych 

prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock w ramach konkursu POPC 2014 – 2020 trwały prace 

mające zapewnić dostęp do szerokopasmowego Internetu). 

 

Cel strategiczny I.  
Prężna gmina ukierunkowana 

na tworzenie innowacyjnych 

rozwiązań społeczno-

gospodarczych 
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W ubiegłym roku nie zmieniła się wysoka liczba oznaczonych miejsc cennych przyrodniczo na 

terenie gminy. Liczne wydarzenia o tematyce edukacyjnej (pikniki ekologiczne, akcje sprzątania 

miasta, konkursy dla mieszkańców, wydarzenia edukacyjne dla dzieci) stanowiły działania na rzecz 

podwyższenia świadomości ekologicznej mieszkańców. Podobnie jak w latach poprzednich, w 2018 

roku Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej monitorował nielegalne składowiska odpadów, 

likwidując 3 takie miejsca. 

 

 

 

 

 

 

 

W zakresie polityki kulturalnej, w 2018 roku zorganizowano rekordową ilość wydarzeń 

kulturalnych (156) z rekordową ilością osób w nich uczestniczących (ponad 26 tys.). Ze względu na 

obchodzoną w ubiegłym roku 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości zorganizowano 

m.in. koncerty, wystawy, warsztaty czy wykłady związane z tą tematyką.  Jak co roku, zorganizowano 

wiodącą imprezę kulturalną w Serocku –  Wojciechowe Świętowanie, wpisującą się w kierunki działań 

zawarte w celu operacyjnym 3.1. 

Od 2012 roku funkcjonuje "Serocka Karta Dużej Rodziny 3+" – program mający na celu 

wsparcie dla rodzin wielodzietnych m.in. w zakresie świadczeń pieniężnych na rozpoczęcie roku 

szkolnego na każde dziecko (100 zł), ulg w opłatach za czynsz w lokalach wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu Miasta i Gminy Serock, ulg w opłatach za wodę, gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, świadczenia samorządowych przedszkoli publicznych i wiele innych.  

Kolejnym istotnym działaniem mającym na celu wsparcie serockich rodzin, w tym zmniejszenia 

kosztów pobytu dzieci w niepublicznych żłobkach było wprowadzenie programu osłonowego –

 „Serockiego bonu żłobkowego” działającego od 1 kwietnia 2018 r. Od 2018 roku na terenie gminy 

funkcjonują dwa niepubliczne żłobki.   

Cel strategiczny II.  
Zachowanie walorów 

przyrodniczych gminy i ich 

racjonalne wykorzystanie na 

rzecz rozwoju oraz poprawy 

warunków życia mieszkańców 
 

Cel strategiczny III.  
Rozwój kapitału społecznego 

oraz przeciwdziałanie 

dysfunkcjom społecznym 
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W 2018 roku, podobnie jak w poprzednio analizowanych latach rozbudowano zarówno 

infrastrukturę komunikacyjną jak i techniczną. Istotnym przedsięwzięciem w zakresie rozbudowy 

infrastruktury technicznej było wybudowanie ponad 4 km sieci światłowodowej. Wybudowano 3120 

m sieci wodociągowej oraz 3965 m sieci kanalizacji sanitarnej. W zakresie sieci gazowej zainicjowano 

proces budowy gazociągu w miejscowościach Łacha i Gąsiorowo - udzielenie zamówienia przez PSG 

Sp. z o.o. na wykonanie dokumentacji projektowej. W zakresie przebudowy i modernizacji dróg, 

w ubiegłym roku przebudowano 1930 m sieci drogowej, w tym:  ul. Traugutta, Zielona w Serocku 

i Długa w Stasim Lesie. W 2018 roku w dużej mierze skupiono się na budowie i modernizacji obiektów 

użyteczności publicznej, takich jak termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zegrzu, 

remont sali gimnastycznej w Woli Kiełpińskiej czy budowa trzech placów zabaw,  co stanowi 

realizację celu operacyjnego 4.4. 

4.2. Ład przestrzenny 

4.2.1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Serock 

zostało uchwalone Uchwałą nr 392/XLVI/09 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 sierpnia 2009 roku 

i trzykrotnie zmienione (Uchwała nr Nr 181/XIX/2012 Rady Miejskiej w Serocku,  z dnia 29 lutego 

2012 roku, Uchwała Nr 276/XXV/2016 Rady Miejskiej w Serocku, z dnia 7 listopada 2016 roku oraz 

Uchwała nr 467/XLII/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 23 kwietnia 2018 roku). Studium 

wyznaczyło na terenie gminy następujące strefy funkcjonalno-przestrzenne: 

I. Obszar miejski składający się ze stref: 

 strefa A – strefa Centrum administracyjno-handlowo-usługowa, 

 strefa B – strefa mieszkaniowo-usługowa o średniej intensywności, 

 strefa B1 – strefa mieszkaniowo-usługowa o dużej intensywności, 

 strefa C – strefa rekreacyjno-wypoczynkowa, 

 strefa D – strefa działalności gospodarczej. 

II. Strefa podmiejska, składająca się z podstref: 

 strefa 1.1 – strefa o dominacji obiektów i urządzeń ogólnodostępnych, 

 Strefa 1.2 – strefa otwartych terenów rekreacyjno-wypoczynkowych, 

Cel strategiczny IV.  
Nowoczesna i funkcjonalna 

infrastruktura publiczna  
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 Strefa 1.3 – strefa obiektów turystycznych i rekreacyjno-sportowych, 

 Strefa 2.1 – strefa rolnicza z dopuszczeniem zabudowy zagrodowej lub zalesieniem 

terenów, 

 Strefa 2.2 – strefa mieszkaniowo-rekreacyjna, 

III. Strefa terenów otwartych, składająca się z podstref: 

 Strefa 3 – strefa rekreacyjna 

 Strefa 3.1 – strefa rekreacyjno-wypoczynkowa 

 Strefa WS1 – strefa wód powierzchniowych śródlądowych 

IV. Strefa lasów  

Dodatkowo studium wyznacza tereny cmentarzy, transportu zbiorowego, urządzeń 

infrastruktury technicznej.  

Przyjęte w studium rozwiązania służą realizowaniu strategicznego celu gminy jak i miasta, za 

który należy uznać dążenie do stworzenia warunków harmonijnego i dynamicznego rozwoju 

gospodarczego. Kształtowanie zagospodarowania gminy Serock opiera się również, jak w przypadku 

samego Serocka na zasadach zrównoważonego rozwoju jako priorytetu gospodarki przestrzennej. 

Rozwój ten rozumiany jest jako wynikowa trzech składników: społeczeństwa, środowiska 

(przestrzeni) oraz gospodarki. Zrównoważony rozwój zaspokaja potrzeby obecne, nie zagrażając 

możliwościom zaspokojenia potrzeb przyszłych pokoleń. 

Studium przeznacza ponad 50% powierzchni gminy pod zabudowę, tereny rolnicze stanowią 

zaledwie  ok. 17%, tereny leśne ok. 19%, wody powierzchniowe ok. 7%. Wśród terenów 

przeznaczonych pod zabudowę dominują tereny mieszkaniowe, które w studium występują na 

obszarze miasta Serock w postaci strefy B - mieszkaniowo-usługowej, a na obszarze wiejskim gminy w 

postaci strefy 2.2  - mieszkaniowo-rekreacyjnej. 

Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) od marca 2019 roku trwają prace nad 

dokumentem pt. Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta i gminy Serock oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

miasta i gminy Serock, za którego opracowanie odpowiada Pracownia Planowania  Przestrzennego  

na podstawie umowy GP.272.4.2019. Dokument ma zostać opracowany w terminie do 31 maja br. 

Wstępna analiza wykazała, że wyznaczone w studium tereny pod zabudowę mieszkaniową są 

w stanie zaspokoić prognozowane potrzeby rozwojowe gminy Serock, w przeciągu najbliższych 30 lat 

z dużą  nadwyżką. Zgodnie z obowiązującymi przepisami nowe tereny mieszkaniowe mogą być 

wyznaczane tylko w granicach obszarów o zwartej wykształconej strukturze funkcjonalno-

przestrzennej. Nie ma natomiast przeciwwskazań, żeby na obszarze gminy wyznaczać nowe tereny  

usługowe (w tym usług turystyki), produkcyjne oraz sportowo rekreacyjne. 
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4.2.2. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 

Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Serock 

obejmują 90% powierzchni całej gminy. Jest to wartość zdecydowanie przekraczająca średnią krajową 

wynoszącą 28% według danych z GUS. Na terenie gminy obowiązują 22 miejscowe plany 

zagospodarowania przestrzennego, których wykaz znajduje się w poniższej tabeli: 

Tabela 10. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obowiązujące na terenie Miasta i Gminy 

Serock 

L.P. 

Uchwała Rady Miejskiej 

w Serocku w sprawie 

uchwalenia MPZP 

Zakres MPZP 

Publikacja MPZP 

w Dzienniku Urzędowym 

Województwa 

Mazowieckiego 

1.  360/XXXIX/2013 z dn. 

29.07.2013 r. 

mpzp miasta Serock - 

obręb 20 

Dziennik Urzędowy 

Województwa 

Mazowieckiego z dn. 16 

września 2013 r. poz.  9675. 

2.  109/XI/2015 z dn. 31 sierpnia 

2015 r.  

mpzp Miasta Serock - 

obszar A  

Dziennik Urzędowy 

Województwa 

Mazowieckiego z dn. 10 

września  2015 r. poz. 7519. 

 466/XLIII/2018 z dn. 23 

kwietnia 2018 r. 

(fragmentaryczna zmiana 

mpzp 109/XI/2015 z dn. 31 

sierpnia 2015 r.) 

zmiana mpzp Miasta 

Serock - obszar A, 

(przyjętego uchwałą nr 

109/XI/2015) 

Dziennik Urzędowy 

Województwa 

Mazowieckiego z dn. 7 maja 

2018 r. poz. 4926. 

3.  235/XXIII/2016 z dn. 31 

sierpnia 2016 r. 

 

mpzp miasta Serock - 

obszar A1 

Dziennik Urzędowy 

Województwa 

Mazowieckiego z dn. 12 

października 2016 r. poz. 

8778. 

4.  165/XVII/2016 z dn. 28 

stycznia 2016 r.  

mpzp miasta Serock - 

obszar B 

Dziennik Urzędowy 

Województwa 

Mazowieckiego z dn. 21 

marca 2016 r. poz. 2776. 

 500/XLVI/2018 z dn. 25 

czerwca 2018 r. 

(fragmentaryczna zmiana 

mpzp 165/XVII/2016 z dn. 28 

stycznia 2016 r.) 

zmiana mpzp miasta B  

(przyjętego uchwałą nr 

165/XVII/2016) 

Dziennik Urzędowy 

Województwa 

Mazowieckiego z dn. 5 lipca  

2018 r.  poz. 6846. 

5.  309/XXXIV/2013 z dn. 

27.03.2013 r. 

mpzp miasta Serock - 

obszar C,  

Dziennik Urzędowy 

Województwa 

Mazowieckiego z dn. 17 maja  

2013 r.  poz. 5667. 



Raport o stanie Miasta i Gminy Serock za 2018 rok 

________________________________________________________________________________ 

22 | S t r o n a  

 

L.P. 

Uchwała Rady Miejskiej 

w Serocku w sprawie 

uchwalenia MPZP 

Zakres MPZP 

Publikacja MPZP 

w Dzienniku Urzędowym 

Województwa 

Mazowieckiego 

 501/XLVI/2018 z dn. 25 

czerwca 2018 r. 

(fragmentaryczna zmiana 

mpzp 309/XXXIV/2013 z dn. 

27.03.2013 r.) 

zmiana mpzp miasta 

Serock - obszar C 

(przyjętego uchwałą nr 

309/XXXIV/2013) 

Dziennik Urzędowy 

Województwa 

Mazowieckiego z dn. 5 lipca 

2018 r. poz.  6874. 

6.  410/XLVI/2014 z dn. 27 

stycznia 2014 r. 

mpzp miasta Serock - 

obszar D 

Dziennik Urzędowy 

Województwa 

Mazowieckiego z dn. 27 

marca 2014 r. poz.  3027. 

7.  474/LII/2014 z dn. 31.07.2014 

r.  

mpzp gminy Serock sekcji 

A, obejmującego obręby: 

Guty, Święcienica, 

Zabłocie, Zalesie Borowe  

Dziennik Urzędowy 

Województwa 

Mazowieckiego z dn. 11 

sierpnia 2014 r. poz.  7732. 

8.  472/LII/2014 z dn. 31 lipca 

2014 r. 

mpzp gminy Serock - sekcja 

B  

(obręby Dębe, Ludwinowo 

Dębskie, Stanisławowo) 

Dziennik Urzędowy 

Województwa 

Mazowieckiego z dn. 16 

września 2014 r. poz.  8596. 

9.  107/XI/2015 z dn. 31 sierpnia 

2015 r. 

mpzp gminy Serock - sekcja 

B część obrębu Dębe 

Dziennik Urzędowy 

Województwa 

Mazowieckiego z dn. 28 

października 2015 r. poz. 

8557. 

10.  433/XLVIII/2014 z dn. 31 

marca 2014 r. 

mpzp gminy Serock - sekcja 

C 

Dziennik Urzędowy 

Województwa 

Mazowieckiego z dn. 25 maja  

2014 r. poz.  5167. 

11.  22/IV/2015 z dn. 2 lutego 

2015 r. 

mpzp gminy Serock - sekcja 

C1  

Dziennik Urzędowy 

Województwa 

Mazowieckiego z dn. 13 

marca 2015 r. poz. 2164. 

 503/XLVI./2018 z dn. 25 

czerwca 2018 r. 

(fragmentaryczna zmiana 

mpzp 22/IV/2015 z dn. 2 

lutego 2015 r.) 

zmiana mpzp gminy Serock 

- sekcja C1, (przyjętego 

uchwałą 22/IV/2015) 

Dziennik Urzędowy 

Województwa 

Mazowieckiego z dn. 5 lipca 

2018 r. poz. 6849. 

12.  277/XXV/2016 z dn. 7 

listopada 2016 r.  

mpzp gminy Serock - sekcja 

C2 część obrębu Jachranka 

Dziennik Urzędowy 

Województwa 

Mazowieckiego z dn. 8 

grudnia 2016 r. poz. 10934. 
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L.P. 

Uchwała Rady Miejskiej 

w Serocku w sprawie 

uchwalenia MPZP 

Zakres MPZP 

Publikacja MPZP 

w Dzienniku Urzędowym 

Województwa 

Mazowieckiego 

13.  104/XI/2015 z dn. 31 sierpnia 

2015 r. 

mpzp gminy Serock - sekcja 

D (Wola Smolana, Szadki, 

Wola Kiełbińska) 

Dziennik Urzędowy 

Województwa 

Mazowieckiego z dn. 22 

września 2015 r. poz. 7745. 

14.  106/XI/2015 z dn. 31 sierpnia 

2015 r. 

mpzp gminy Serock - sekcja 

E, obejmującego obręby: 

Dębniki, Karolino, 

Łudwinowo Zegrzyńskie, 

Marynino, Stasi Las 

Dziennik Urzędowy 

Województwa 

Mazowieckiego z dn. 22 

października 2015 r. poz. 

8459. 

 502/XLVI/2018 z dn. 25 

czerwca 2018 r.  

(fragmentaryczna zmiana 

mpzp 106/XI/2015 z dn. 31 

sierpnia 2015 r.) 

zmiana mpzp gminy Serock 

- sekcja E, (przyjętego 

uchwałą nr 106/XI/2015) 

Dziennik Urzędowy 

Województwa 

Mazowieckiego z dn. 5 lipca 

2018 r. poz. 6848. 

15.  169/XVIII/2012 z dn. 25 

stycznia 2012 r. 

  

mpzp gminy Serock sekcja F 

obręb Jadwisin 

Dziennik Urzędowy 

Województwa 

Mazowieckiego z dn. 18 

kwietnia 2012 r. poz. 3446. 

16.  342/XXXVII/3013 z dn. 3 

czerwca 2013 r. 

mpzp gminy Serock - sekcja 

F1, obręb Jadwisin 

Dziennik Urzędowy 

Województwa 

Mazowieckiego z dn. 1  lipca 

2013 r. poz. 7420. 

17.  468/XLIII/2018 z dn. 23 

kwietnia 2018 r. 

mpzp gminy Serock - sekcja 

F2, obejmującego działkę 

111/12 z obrębie Jadwisin 

Dziennik Urzędowy 

Województwa 

Mazowieckiego z dn. 7 maja 

2018 r. poz. 4927. 

18.  138/XV/2015 z dn. 30 

listopada 2015 r. 

mpzp gminy Serock - sekcja 

G 

Dziennik Urzędowy 

Województwa 

Mazowieckiego z dn. 14 

stycznia 2016 r. poz. 392. 

19.  554/LIII/2018 z dn. 13 

listopada 2018 r. 

mpzp gminy Serock  - 

sekcja G1, obejmującego 

działkę 154/30 w obrębie 

Wierzbica  

Dziennik Urzędowy 

Województwa 

Mazowieckiego z dn. 21 

listopada 2018 poz. 11365. 

20.  630/LXVII/2002 z dn. 

1.02.2002 r.  

mpzp gminy Serock Sekcja 

H (Gąsiorowo, Łacha, Kania 

Nowa, Kania Polska, - z 

wyłączeniem obrębu Nowa 

Wieś) 
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L.P. 

Uchwała Rady Miejskiej 

w Serocku w sprawie 

uchwalenia MPZP 

Zakres MPZP 

Publikacja MPZP 

w Dzienniku Urzędowym 

Województwa 

Mazowieckiego 

21.  126/XIII/2015 z dn. 26 

października 2015 r. 

mpzp gminy Serock - sekcja 

H1 

Dziennik Urzędowy 

Województwa 

Mazowieckiego z dn. 3 

grudnia 2015 r. poz. 9980. 

22.  553/LIII/2018 z dn. 13 

listopada 2018 r.  

mpzp w rejonie ul. 

Pogodnej w obrębie 

Wierzbica gm. Serock 

Dziennik Urzędowy 

Województwa 

Mazowieckiego z dn. 21 

listopada 2018 poz. 11364 

  

Większość planów miejscowych obowiązujących na terenie Gminy Serock została uchwalana w 

latach 2013-2016, w  2018 r. uchwalono 3 miejscowe plany dla niewielkich obszarów.  Tylko jeden z 

planów (mpzp gminy Serock - sekcja H, uchwała nr 630/LXVII/2002 z dn. 1.02.2002 r.) został 

uchwalony na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym, obecnie 

trwają pracę nad sporządzeniem nowego miejscowego planu obejmującego ten obszar (projekt planu 

został podzielony na 3 etapy, planowane jest zakończenie prac planistycznych w 2019 r.).  

W miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego gminy Serock przeznaczono pod 

zabudowę ok. 5080 ha, co stanowi prawie 50% powierzchni gminy. Z czego ok. 1000 ha zostało 

wyznaczonych na obszarze miasta Serock a ok. 4080 ha na obszarze wiejskim gminy.   

Wśród terenów przeznaczonych pod zabudowę dominują tereny o funkcji mieszkaniowej, stanowią 

one blisko 90% wszystkich terenów budowlanych, w mpzp funkcja mieszkaniowa często jest łączona 

z funkcją rekreacji indywidualnej lub usługową.   

Na podstawie wstępnych analiz przeprowadzonych podczas prac nad oceną aktualności 

studium i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wynika, że miejscowe plany 

obowiązujące na terenie Miasta i Gminy Serock są skonsumowane na bardzo niskim poziomie -  

ok. 24%, a charakter terenów funkcjonalnych jest dość monofunkcyjny – mieszkaniowy 

jednorodzinny.  

21 spośród 22 miejscowych planów obowiązujących na terenie gminy i miasta Serock jest 

sporządzonych na podstawie aktualnej ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym. Spełniają one wymogi zawarte w art. 15 i 16 uopzp.  

4.3. Zasoby materialne gminy 

4.3.1. Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy 

Zasobem budynków komunalnych (15 budynkami komunalnymi w Serocku i 1 budynkiem w 

Jadwisinie) administruje Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku. Łączna  

powierzchnia lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy wynosi 4088,12 m2. W 

mieście Serock jest to 140 lokali o powierzchni 3380,05 m2. Na terenach wiejskich w skład zasobu 
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wchodzi 21 lokali o powierzchni 708,07 m2. W budynkach komunalnych zostało wydzielone 52 lokale 

socjalne o łącznej powierzchni 1242,71 m2. Ponadto MGZGK administruje 6 wspólnotami 

mieszkaniowymi, w których znajduje się 41 lokali będących własnością Gminy Serock. Łączna ich 

powierzchnia wynosi 1519,93 m2.  

W budowie znajduje się jeden budynek wielorodzinny usytuowany w Jadwisinie. W nowym 

budynku przewidziano 14 lokali, o łącznej powierzchni 596,04 m2. 

Zasady polityki czynszowej Miasta i Gminy Serock określa Uchwała Rady Miejskiej w Serocku 

Nr 404/XXXVIII/2017 z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego programu 

gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Miasto i Gmina Serock na lata 2018 – 2022. 

Zgodnie z zapisami w/w Uchwały stawki bazowe czynszu określa Burmistrz. Ich wielkość została 

określona w Zarządzeniu Nr 96/B/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 17 czerwca 2013 

roku w sprawie uchwalenia stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali wchodzących 

w skład mieszkaniowego zasobu gminy Miasto i Gmina Serock. W gminnych zasobach 

mieszkaniowych  stawka bazowa czynszu wynosi 4,26 zł/m2. Od tego czasu stawka nie była 

aktualizowana. 

Stawka bazowa czynszu obejmuje lokale mieszkalne wyposażone we wszystkie urządzenia 

techniczne i instalacje zgodnie z poniższą tabelą.  Lokale te zalicza się do I kategorii. Lokalom o 

obniżonej wartości użytkowej nadaje się kolejne kategorie uwzględniające ich wyposażenie 

w urządzenia techniczne lub ich brak. Jednocześnie ustala się dla nich procentowy wskaźnik stawki 

bazowej do naliczania wysokości czynszu. Kategorie lokali oraz wskaźniki procentowe zawiera tabela. 

 

Tabela 11. Kategorie lokali oraz wskaźniki procentowe służące do naliczenia wysokości czynszu. 

 

Kategoria 

 

Wartość 

stawki 

bazowej [%] 

 

Wyposażenie lokali w urządzenia techniczne i instalacje 

I 100 wyposażenie lokalu w centralne ogrzewanie oraz w ciepłą wodę 

użytkową ze wspólnej kotłowni lub pieca gazowego znajdującego się na 

wyposażeniu lokalu, instalację gazową 

II 84 wyposażenie lokalu w centralne ogrzewanie ze wspólnej kotłowni lub 

pieca gazowego znajdującego się na wyposażeniu lokalu 

III 52 brak wyposażenia lokalu w centralne ogrzewanie oraz w ciepłą wodę 

użytkową ze wspólnej kotłowni lub pieca gazowego znajdującego się na 

wyposażeniu lokalu, brak instalacji gazowej 
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Zarządzanie gminnym zasobem mieszkaniowym odbywa się zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, prowadzona jest ewidencja księgowa i techniczna, przeprowadzane są bieżące remonty 

i konserwacje, roczne przeglądy budowlane, kominiarskie, gazowe i elektryczne. 

W ramach prowadzonej windykacji i egzekucji należności w 2018 roku umorzono 12 najemcom 

część zadłużenia: 9 osobom ze względu na nieskuteczność egzekucji komorniczej i 3 osobom ze 

względu na bardzo trudną sytuację materialną i życiową. Istnieje również możliwość  spełnienia 

świadczenia rzeczowego w formie nieodpłatnego odpracowania zadłużenia za lokal, zgodnie z 

Zarządzeniem Nr 131/B/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 19 lipca 2016 r. Dwóch 

najemców  odpracowało część zadłużenia w formie świadczenia rzeczowego.  

Procedury windykacyjne prowadzone są praktycznie ciągle w stosunku do tych samych 

dłużników. Ponad 90 % postępowań komorniczych (głównie w stosunku do najemców lokali 

socjalnych) kończy się umorzeniem, ponieważ dłużnicy nie mają żadnego dochodu ani majątku 

podlegającego zajęciu lub mają zbyt niski dochód.  W pozostałych przypadkach komornik ściąga 

należność w niewielkiej wysokości – niejednokrotnie niewystarczające na pokrycie miesięcznej 

należności (ze względu na niskie dochody dłużnika lub inne istniejące obciążenia) na poczet 

zadłużenia, ale jednocześnie rośnie zadłużenie, ponieważ dłużnik nie reguluje bieżących należności. 

W ten sposób po zakończeniu jednego postępowania od nowa rozpoczyna się procedura 

windykacyjna.  

Windykacja należności jest bardzo utrudniona a bardzo często nieskuteczna ze względu na 

specyfikę lokatorów zamieszkałych w budynkach komunalnych. W wielu wypadkach są to osoby 

samotne, bez dochodów, z problemem alkoholowym, rodziny patologiczne lub nie przystosowane 

społecznie, borykające się z problemami życiowymi i zdrowotnymi oraz osoby, które otrzymały lokale 

socjalne po eksmisji z innych lokali z powodu dużego zadłużenia. Wiele osób utrzymuje się tylko z 

pracy dorywczej lub różnych zasiłków z OPS  i świadczenia  ”500+” , a żadne z tych świadczeń nie 

podlegają egzekucji komorniczej.  

W 2018 roku na remonty gminnej substancji mieszkaniowej wydano kwotę ponad 123.000 zł. 

Remontowi poddano dwa lokale socjalne za kwotę 32 591,63 zł. Dodatkowo wykonano szereg innych 

prac w budynkach socjalnych i komunalnych takich jak: remont sufitu  w lokalu komunalnym, za 

2139,42 zł,  wymianę instalacji elektrycznej wraz z montażem anteny zbiorczej w dwóch budynkach 

za kwotę 54 658,39 zł, wykonano także remont odwodnienia oraz izolację ścian budynku 

mieszkalnego za kwotę 29 939,51 zł. Ponadto wykonano ocieplenie dwóch wiatrołapów w lokalach 

socjalnych za kwotę 3 769,82 zł, oraz szereg innych prac naprawczych.  

Najemcy mogą również poprawiać standard zajmowanych lokali, a przy tym ubiegać się o 

częściowy zwrot kosztów poniesionych na remonty lokali, wykonane we własnym zakresie. Zwrot 

może nastąpić na warunkach określonych w Regulaminie rozliczania poniesionych nakładów przez 

najemców na remonty i ulepszenia w lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy 

Miasto i Gmina Serock. Zasady zwrotu określa Zarządzenie nr 3/2015 Dyrektora Miejsko- Gminnego 

Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serocku z dnia 02.11.2015 roku. 
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4.3.2. Plan wykorzystania zasobu nieruchomości gminnych 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami do 

gminnego zasobu nieruchomości należą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności gminy i 

nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste, oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania 

wieczystego gminy. 

Gminnym zasobem nieruchomości gospodaruje Burmistrz Miasta i Gminy Serock, zgodnie z 

zasadami racjonalnej gospodarki, kierując się przy tym zaspokajaniem potrzeb społeczności lokalnej i 

realizacją zadań publicznych. 

Według stanu na koniec 2018 r. gminny zasób nieruchomości stanowi 132,49 ha powierzchni 

gruntów o wartości 93 270 286,92 zł, w tym: 

− grunty stanowiące własność Miasta i Gminy Serock o powierzchni 131,35 ha i wartości 

93 055 661,48 zł, 

− grunty stanowiące własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy o 

powierzchni 1,14 ha i wartości 214 625,44 zł. 

Przyjęto założenie, że w stosunku do każdej nieruchomości rozstrzygnięcia o sposobie i formie 

zagospodarowania będą zapadały indywidualnie. Gminny zasób nieruchomości będzie 

wykorzystywany zgodnie z ustaleniami wynikającymi z uchwał budżetowych na poszczególne lata, 

w oparciu o przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami, Kodeksu cywilnego oraz 

podejmowanymi uchwałami związanymi z gospodarowaniem nieruchomościami dotyczącymi m.in. 

nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż trzy 

lata. 

Do gminnego zasobu nabywane są nieruchomości służące realizacji zadań oraz podlegające 

przejęciu na rzecz Gminy z mocy prawa. Nabywanie nieruchomości następuje poprzez: zakup, 

zamianę, darowiznę, komunalizację (nabycie własności nieruchomości z mocy prawa lub na wniosek), 

na podstawie decyzji administracyjnych (wydanych w sprawie nabywania gruntów m.in.: pod drogi), 

inne czynności prawne jak np. pierwokup, zasiedzenie. 

Zbywanie nieruchomości gminnych odbywa się za zgodą Rady Miejskiej wyrażoną w odrębnych 

uchwałach. Zbyciu podlegają nieruchomości, które nie są niezbędne do realizacji celów publicznych.  

W roku 2018 samorząd realizował program sprzedaży niezabudowanych 
nieruchomości, stanowiących 30 wydzielonych działek na terenie miasta i gminy Serock, o łącznej 
powierzchni 11,3382 ha. Nieruchomości te charakteryzują się zróżnicowanym położeniem, 
uzbrojeniem i przeznaczeniem. Wszystkie objęte są Miejscowymi Planami Zagospodarowania 
Przestrzennego. Ze względu na ich przeznaczenie w ww. planach były to nieruchomości przeznaczone 
pod: 

 zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – położone na terenie Serocka i Skubianki, 

 zabudowę mieszkaniowa jednorodzinną i usługi nieuciążliwe - położone na terenie 
Borowej Góry, Wierzbicy, Woli Smolanej i Skubianki, 

 zabudowę mieszkaniową jednorodzinną ekstensywną – położone na terenie Skubianki 
i Zalesia Borowego, 
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 zabudowę usług turystyki i/lub zabudowę rekreacji indywidualnej - położone na terenie 
Serocka. 

Z gminnego zasobu następuje sukcesywnie przeznaczenie nieruchomości do czasowego 

rozdysponowania i wykorzystania, i tak część gruntów jest wydzierżawiana i wynajmowana (umowy 

dzierżawy i najmu), a także oddawana w użyczenia i użytkowanie zainteresowanym osobom na czas 

nieoznaczony lub oznaczony. W 2018 roku zawarto 33 umowy dzierżawy na grunty o łącznej 

powierzchni 0,6315 ha. Łączne wpływy do budżetu z umów dzierżaw obowiązujących w 2018 roku  

wynosiły 166 509,60 zł. 

4.3.3. Program opieki nad zabytkami 

Zgodnie z art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2067) burmistrz prowadzi gminną ewidencję zabytków w formie 

zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych z terenu gminy. W Gminnej Ewidencji Zabytków 

powinny być ujęte zabytki nieruchome wpisane do rejestru,  inne zabytki nieruchome znajdujące się 

w wojewódzkiej ewidencji zabytków, inne zabytki wyznaczone przez burmistrza w porozumieniu 

z wojewódzkim konserwatorem zabytków.  

W Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta i Gminy Serock znajduje się 35 zabytków nieruchomych 

i 83 zabytki archeologiczne. Poniżej znajduje się gminna ewidencja zabytków. 

Tabela 12. Gminna Ewidencja Zabytków 

Miejscowość Adres Rodzaj obiektu Datowanie Nr wpisu 

do 

rejestru 

Data wpisu/ 

umieszczenia 

Jadwisin   Pałac Radziwiłłów 1896-98 1039/305 1961-12-20 

Jadwisin  Park ok. 1900 ewid. woj.  

Serock Farna 7 Kościół p.w. 

Zwiastowania NMP  

(wraz z wyposażeniem 

wnętrza i polichromią) 

1522-25 1101/320 1961-12-20 

Serock Pułtuska 15 Zajazd pocztowy l. 30/40. XIX w. 1102/676 1962-04-12 

Serock Warszawska Cmentarz par. p.w. 

Św. Anny (wraz ze 

starodrzewem) 

zał. I poł. XIX w. 1385 1989-07-26 

Serock Rynek  16 Kamienica (wraz z 

częścią działki) 

II poł. XIX w. 23 1999-11-08 
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Serock Św. Wojciecha 

1 

Dom II poł. XIX w. 952 2000-05-22 

Serock   Nawierzchnia 

brukowa rynku 

Ok. poł. XIX w. A-47 2000-05-22 

Serock Rynek  14 Kamienica II poł. XIX w. 954 2000-05-22 

Serock Rynek   5 Kamienica (wraz z 

oficyną tylną) 

II poł. XIX w. 955 2000-05-22 

Serock Rynek   1 Kamienica II poł. XIX w. 956 2000-05-22 

Serock Pułtuska 13 Oficyna (I) d. zajazdu 

pocztowego (d. 

stajnia) 

l. 30/40. XIX w. 957 2000-05-22 

Serock Pułtuska 17 Oficyna (II) d. zajazdu 

pocztowego (d. 

wozownia) 

l. 30/40. XIX w. 957 2000-05-22 

Wola 

Kiełpińska 

  Kościół p.w. św. 

Antoniego 

Padewskiego 

przed 1899 1116/1083 1974-12-03 

Wola 

Kiełpińska 

 Cmentarz parafialny 

(wraz ze 

starodrzewem) 

II poł XIX w. 1384 1989-12-08 

Serock   Grodzisko 

średniowieczne 

XI – XIII w. A-

779/1130 

(AZP 51-

67/1) 

1968-07-01 

Serock Pułtuska 36 Kamienica XIX w. ewid. woj. 1968 

Zegrze Na końcu ulicy 

Pułku Radio 

Magazyn amunicji 3 

(prochownia) 

Twierdzy Zegrze 

Około 1913 ewid. woj. 1993 

Zegrze  Nad brzegiem 

Zalewu 

Zegrzyńskiego 

Magazyn amunicji 1 

(prochownia) 

Twierdzy Zegrze 

l.90. XIX w. ewid. woj. 1998 



Raport o stanie Miasta i Gminy Serock za 2018 rok 

________________________________________________________________________________ 

30 | S t r o n a  

 

Zegrze  Nad brzegiem 

Zalewu 

Zegrzyńskiego 

Magazyn amunicji 2 

(prochownia) 

Twierdzy Zegrze 

1907 ewid. woj. 1998 

Zegrze  Radziwiłłowska Hotel Garnizonowy 1938 ewid. woj. 2004 

Zegrze  Radziwiłłowska Kasyno Twierdzy 

Zegrze 

1904 ewid. woj. 2004 

Zegrze Zegrze, po 

stronie 

zachodniej 

drogi krajowej 

nr 61 

Fort „Umocnienie 

Duże” Twierdzy 

Zegrze 

l. 90. XIX w., 

modernizacja ok. 

1907, 1939 

ewid. woj. 1998 

Zegrze Juzistek Fort „Umocnienie 

Małe” Twierdzy 

Zegrze 

l. 90. XIX w., 

modernizacja ok. 

1907, 1939 

ewid. woj. 1998 

Zegrze Profesora 

Janusza 

Groszkowskiego 

3 

Pałac Krasińskich 1907 ewid. woj. 1998 

Dębe Teren Krajowej 

Szkole 

Sądownictwa i 

Prokuratury 

Ośrodka 

Szkoleniowego 

w Dębemi 

Gospodarki 

Wodnej 

Pozostałości parku  ewid. woj.  

Zegrzynek Na końcu 

Szaniawskiego 

Park  ewid. woj.  

Serock Zdrojowa, 

Retmańska, 

Napoleońska 

Twierdza napoleońska 

-Pozostałości bastionu 

północnego z I fazy 

budowy 

1807-1809, 

okopy 

prawdopodobnie 

1944 

ewid. 

gm./MPZ 
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Serock Wolskiego, 

Zdrojowa 

Twierdza napoleońska 

-Pozostałości rawelinu 

północnego z I fazy 

budowy 

1807-1809 ewid. 

gm./MPZ 

 

Serock Pułtuska, 

Retmańska 

Twierdza napoleońska 

- Bastion północny i 

kurtyna północno – 

zachodnia wraz z 

resztkami bastionu 

północno – 

zachodniego 

1807-1811, 

okopy 

prawdopodobnie 

1944 

ewid. 

gm./MPZ 

 

Serock Pułtuska, 

Sadowa, 

Bolesława 

Śmiałego 

Twierdza napoleońska 

- Rawelin zachodni 

wraz z resztkami 

bastionu zachodniego 

1807-1811 ewid. 

gm./MPZ 

 

Serock Farna 7 Plebania 1898 - 1909 ewid. gm.  

Serock  

 

 Układ miasta 

lokacyjnego 

XV w. ewid. gm.  

Dębe Dębe, po 

stronie 

północnej drogi 

Zegrze-Dębe, w 

pobliżu drogi 

krajowej nr 62 

Fort Dębe Twierdzy 

Zegrze 

1901 ewid. gm.  

Jadwisin Jerzego 

Szaniawskiego 

Figura świętego 

Stanisława Kostki 

1844 - 49 ewid. gm.  

 

Analizując realizację założeń programowych i kierunków działań przyjętych w obowiązującym 

w latach 2011-2014 Gminnym Programie Opieki nad Zabytkami należy stwierdzić, że większość z nich 

została zrealizowana. Z zadań w całości zrealizowanych, należy podać: 

 podejmowanie starań o uzyskanie środków zewnętrznych na rewaloryzację zabytków 

będących własnością gminy – stworzenie Izby Pamięci i Tradycji Rybackich 

w zabytkowym obiekcie przy ul. św. Wojciecha dofinansowanej ze środków Unii 

Europejskiej w ramach projektu oraz powołanie jednostki wystawienniczej w formie izby 

pamięci w obiekcie przy ul. św. Wojciecha, 
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 opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, szczególnie 

obszarów o dużym nasyceniu obiektami zabytkowymi – opracowanie nowych planów w 

latach 2013-2016 obejmujących prawie cały obszar gminy, wdrażanie zapisów 

programów rewitalizacji – dotyczących m. in. Izby Pamięci, 

 organizowanie imprez plenerowych promujących gminny zasób zabytków, 

 wydawanie i wspieranie publikacji – w tym opracowań historycznych, folderów 

promocyjnych, przewodników – wydawanie serockiego miejscownika, mapy turystycznej 

z zabytkami Serocka. 

Od czerwca 2017 roku trwają prace nad aktualizacją Gminnej Ewidencji Zabytków oraz nowym 

Programem Opieki nad Zabytkami – dokument przygotowuje firma zewnętrzna w oparciu o umowę 

nr 272.3.2018. Ze względu na długotrwały i skomplikowany proces uzgodnienia Gminnej Ewidencji 

Zabytków i Programu Opieki nad Zabytkami prace związane z przyjęciem obu dokumentów 

przedłużają się. Obecnie szacowany termin przyjęcia przez Radę Miejską ww. dokumentów to 

wrzesień 2019 roku. 

4.4. Infrastruktura komunalna 

4.4.1. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych 

i kanalizacyjnych 

W celu administrowania gminną infrastrukturą wodociągową został utworzony Miejsko-

Gminny Zakład Wodociągowy w Serocku, działający w formie organizacyjnej samorządowego zakładu 

budżetowego. Zakład ten, zajmujący się zbiorowym zaopatrzeniem w wodę, opracowuje wieloletni 

plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych. Celem planu jest określenie głównych zadań 

inwestycyjnych, modernizacyjnych i związanych z tym kosztów, a także terminów realizacji 

przedstawionych zadań. Opracowanie ma na celu ułatwienie podejmowania decyzji związanych 

z  przedsięwzięciami wodociągowymi oraz z lokalizacją inwestycji.   

Plan opracowany został przez Miejsko-Gminny Zakład Wodociągowy i przyjęty Uchwałą Rady 

Miejskiej w Serocku Nr 506/XLVI/2018 z dnia 25.06.2018 r., obejmując sześcioletni okres planowania 

rozwoju tego rodzaju sieci. Dokument jest zgodny z kierunkami rozwoju gminy określonymi w 

studium oraz w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Zakres sześciu lat w okresie 

od 2018 roku do 2023 roku jest okresem pozwalającym na przeprowadzenie długoplanowych 

inwestycji wśród których zaplanowano między innymi: 

 modernizację ujęcia wody w celu przystosowania urządzeń i technologii uzdatniania 

wody do nowych norm jakościowych oraz zwiększenia produkcji wody uzdatnionej na 

potrzeby miasta Serock. W tym celu zmodernizowana będzie stacja uzdatniania wody 

Serock –Nasielska, 

 budowę i przebudowę wodociągów poprawiających cyrkulację i zaopatrzenie w wodę 

terenów już zwodociągowanych. Inwestycje te realizowane będą w ramach opracowanej 

koncepcji docelowego zaopatrzenia w wodę, 
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 modernizację stacji uzdatniania wody Stasi Las w celu zapewnienia odpowiedniej ilości 

wody na tereny zaopatrywane obecnie przez SUW Borowa Góra oraz zgodnie z 

wykonaną koncepcją jako druga stacja zlewni nr 2 współpracująca z SUW Wierzbica, 

 budowę wodociągów pod konkretne projekty grup mieszkańców lub osób 

indywidualnych. Zadania te wykonywane byłyby w przypadku wyprzedzających planów 

inwestycyjnych przyszłych odbiorców wody w stosunku do planów inwestycyjnych 

gminy. 

4.5. Środowisko 

4.5.1. Plan gospodarki niskoemisyjnej 

W grudniu 2015 roku Rada Miejska w Serocku podjęła uchwałę ws. Planu gospodarki 

niskoemisyjnej dla gminy Miasto i Gmina Serock (Uchwała nr 160/XVI/2015 Rady Miejskiej w Serocku 

z dnia 21 grudnia 2015 r. zmieniona Uchwałą Nr 456/XLII/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 26 

marca 2018 r.). Celem uchwalonego Planu była poprawa efektywności energetycznej obiektów 

z terenu Miasta i Gminy Serock. W jego ramach podejmowane są m.in. działania polegające na 

pracach termomodernizacyjnych budynków będących własnością Miasta i Gminy Serock, wymianie 

energochłonnego oświetlenia ulicznego czy też działaniach związanych z gazyfikacją budynków 

komunalnych.  

4.5.2. Program ochrony środowiska 

Programy ochrony środowiska zostały pomyślane jako instrument pozwalający na efektywne 

zarządzanie ochroną środowiska i zapewniający niezbędną koordynację działań podejmowanych  

w tym zakresie na poszczególnych szczeblach administracji samorządowej. Odpowiadają one 

zapisanej w art. 5 Konstytucji RP zasadzie nakazującej zapewnienie przez państwo ochrony 

środowiska i uznającej zrównoważony rozwój za jedną z podstawowych zasad ustrojowych.  

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w Programie Ochrony Środowiska dla gminy Miasto i Gmina 

Serock na lata 2011 – 2018 oraz przedstawioną diagnozą stanu środowiska należy uznać, że założone 

cele i wyznaczone kierunki działań były realizowane, sektorowo poprzez poszczególne działania, np.  

I. Ograniczenie dopływu zanieczyszczeń do wód powierzchniowych i podziemnych poprzez 

systematyczną rozbudowę sieci kanalizacyjnej i przebudowę sieci wodociągowej; 

II. Ograniczenie niskiej emisji poprzez szereg działań, w tym termomodernizację istniejących 

budynków, edukację mieszkańców czy też dofinansowanie do wymiany starych źródeł 

ogrzewania na nowsze, sprawniejsze; 

Miasto i Gmina Serock od wielu lat podejmuje szereg działań mających na celu poprawę jakości 

powietrza poprzez ograniczanie emisji zanieczyszczeń do atmosfery, w szczególności tzw. niskiej 

emisji. Jest to strategia nastawiona na walkę z przyczyną problemu a nie jej skutkami. Są to m.in.: 

 Dofinansowania do wymiany kotłów - Miasto i Gmina Serock od 2014 roku walczy 

z problemem niskiej emisji, która jest głównym źródłem zanieczyszczeń emitowanych do 

atmosfery. Jednym z najważniejszych działań jest prowadzona od 2014 roku akcja 

http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsgq4tgmjoobqxalrsgu4dmmy
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dofinansowania z budżetu gminy wymiany pieców węglowych na piece ekologiczne. 

Z gminnego dofinansowania do wymiany kotłów skorzystało już: 

a. w 2014 roku: 2 wnioski od mieszkańców, 

b. w 2015 roku: 20 wniosków od mieszkańców, 

c. w 2016 roku: 30 wniosków mieszkańców, 

d. w 2017 roku: 27 wniosków od mieszkańców, 

e. w 2018 roku: 53 wnioski od mieszkańców. 

Łącznie (do końca 2018 roku) 132 mieszkańców skorzystało z dofinansowania z budżetu 

Miasta i Gminy Serock na zadania polegające na wymianie przestarzałych kotłów 

węglowych, na nowoczesne, ekologiczne spełniające obowiązujące na dzień 

dofinansowania normy. W związku  z wejściem w życie uchwały antysmogowej, a także 

wskutek wieloletniego doświadczenia, Miasto i Gmina Serock pod koniec 2018 roku 

dokonała zmiany regulaminu w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze 

środków budżetu Miasta i Gminy Serock na zadania służące ochronie powietrza 

polegające na wymianie użytkowanych źródeł ciepła na terenie Miasta i Gminy Serock 

(Uchwałą Nr 537/LI/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 października 2018 r., 

zmienionej Uchwałą Nr 14//III/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 10 grudnia 2018 r.). 

 Pozyskiwanie dotacji zewnętrznych – Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 

mieszkańców w 2017 roku Miasto i Gmina Serock uzyskała dofinansowanie 

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację 

programu pn. ,,Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na 

terenie Miasta i Gminy Serock”. W zadaniu tym, aż 41 mieszkańców otrzymało 

dofinansowanie do wymiany kotła. W związku z rządowym programem priorytetowym 

„Czyste Powietrze” dedykowanym dla indywidualnych odbiorców informujemy naszych 

mieszkańców o możliwości uzyskania dofinansowania na wymianę źródła ogrzewania 

oraz na prace termomodernizacyjne budynków.  

 Działania edukacyjne mieszkańców – Przez cały sezon grzewczy prowadzone są 

działania edukacyjne dotyczące spalania w kotłach wyłączenie substancji do tego 

przeznaczonych. Zarówno w Informatorze Gminy Serock (bezpłatnym miesięczniku 

UMiG w Serocku) jak i na stronie internetowej publikowane są artykuły dotyczące 

uchwały smogowej, obowiązujących wymagań dla urządzeń grzewczych, a także 

wymagania dla opału grzewczego. Ponadto, publikowane są również artykuły dotyczące 

bezwzględnego zakazu spalania w domowych kotłowniach odpadów i innych materiałów 

do tego nieprzeznaczonych.  W grudniu 2018 r. zaprosiliśmy Teatr Kultureska ze swoim 

spektaklem „Zielony Kopciuszek”, bajki  o tematyce ekologicznej (przypomina 

najmłodszym jak ważny jest szacunek wobec przyrody, a także uczy jak o nią dbać). 

Utrwala i poszerza wiedzę na temat zasad segregacji odpadów i znaczenia właściwego 

gospodarowania odpadami. Dzieci miały szanse utrwalić zasady segregacji,  

obowiązujące w danej gminie. Ponadto spektakl podkreślał, jak ważna jest ochrona 

powietrza oraz walka z niską emisją. Ukazuje negatywne skutki palenia śmieci w 

domowych paleniskach, ogrzewania domów węglem oraz dużej ilości spalin 

samochodowych. Zachęca do walki z problemem zanieczyszczeń powietrza.  

 Opracowywanie dokumentów strategicznych – W grudniu 2015 roku Rada Miejska w 

Serocku podjęła uchwałę ws. Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Miasto i Gmina 

Serock (Uchwała nr 160/XVI/2015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 21 grudnia 2015 r. 
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zmieniona Uchwałą Nr 456/XLII/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 26 marca 2018 r.). 

Celem uchwalonego Planu była poprawa efektywności energetycznej obiektów z terenu 

Miasta i Gminy Serock. W jego ramach podejmowane są m.in. działania polegające na 

pracach termomodernizacyjnych budynków będących własnością Miasta i Gminy Serock, 

wymianie energochłonnego oświetlenia ulicznego czy też działaniach związanych z 

gazyfikacją budynków komunalnych.  

 Monitoring jakości powietrza – W posiadaniu Miasta i Gminy Serock jest osiem 

czujników jakości powietrza Airly, dzięki którym na bieżąco, na stronie 

https://airly.eu/map/pl/ jest możliwość monitorowania jakości powietrza w różnych 

częściach gminy. W tym miejscu należy podkreślić, że choć wyniki pomiarów 

otrzymujemy na bieżąco, nie są to pomiary pochodzące z sieci Państwowego 

Monitoringu Środowiska.  Ponadto, w przypadku otrzymania ostrzeżenia dotyczącego 

złej jakości powietrza od Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, 

Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, informacja taka umieszczana jest 

na stronie internetowej. 

 Kontrola indywidualnych kotłowni – W sezonie grzewczym Straż Miejska w Serocku 

prowadzi interwencyjne kontrole w zakresie stosowanego opału/paliwa. W lutym 2019 

roku odbyło się szkolenie Straży Miejskiej oraz pracowników Referatu OŚRiL w zakresie 

aktualizacji i uzupełnienia wiedzy na temat zagrożeń, jakie niesie ze sobą spalanie 

odpadów w piecach przydomowych oraz informacji dotyczących stosowanego paliwa 

zgodnie z obowiązującą w województwie mazowieckim uchwałą antysmogową wraz  

z instruktarzem pobierania próbki do badań (wyniki badań właściwie pobranych próbek 

będą mogły stanowić dowód w postępowaniu administracyjno - karnym). 

  Przeprowadzanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej – Miasto i 

Gmina Serock sukcesywnie przeprowadza termomodernizację budynków użyteczności 

publicznej znajdujących się w posiadaniu Miasta i Gminy Serock. W ramach 

przeprowadzanych remontów wymieniane są kotły grzewcze, ocieplane są budynki oraz 

wymieniana jest stolarka okienna i drzwiowa. Na zadania te, w miarę możliwości 

również pozyskiwane są środki zewnętrzne. 

  Rozwijanie sieci komunikacji lokalnej – Na bieżąco podejmowane są działania mające 

na celu rozwój komunikacji publicznej, dzięki czemu mieszkańcy mają możliwość 

korzystania z autobusów zamiast z samochodów prywatnych, co również przyczynia się 

do ochrony jakości powietrza, uczestniczyliśmy również w Europejskim Tygodniu 

Zrównoważonego Transportu.  

Wszystkie ww. działania przyczyniają się do ograniczania niskiej emisji w gminie. Niemniej 

jednak, bez rzetelnie przeprowadzonej inwentaryzacji istniejących źródeł ogrzewania wciąż nie 

znamy faktycznej skali problemu, z którym od wielu lat gmina się  mierzy. Uwzględniając dodatkowo 

szczególne położenie gminy (wśród gmin, na terenie których zostały przekroczone poziomy 

dopuszczalne pyłu zawieszonego PM10 i pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu) zasadnym jest 

podjęcie wszelkich możliwych kroków zapobiegających pogorszeniu stanu powietrza, którym 

oddychają mieszkańcy miasta i gminy Serock.  

III. ograniczenie uciążliwości systemu komunikacyjnego poprzez budowę obwodnicy Serocka w 

ciągu drogi krajowej nr 61, tworzenie pasów zadrzewień wzdłuż szlaków komunikacyjnych, 

budowy chodników, modernizacje dróg, pielęgnację istniejącej zieleni przydrożnej; 
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IV. ograniczenie emisji hałasu do środowiska poprzez m.in. budowę obwodnicy Serocka wraz z 

ekranami akustycznymi czy systematyczną modernizację dróg; 

Ponadto gmina podjęła szereg zadań zmierzających do poprawy stanu świadomości 

ekologicznej i wiedzy z zakresu ochrony środowiska m.in. organizacja konkursów i wydarzeń o 

tematyce ekologicznej. 

4.5.3. Opieka nad zwierzętami bezdomnymi i zapobieganie bezdomności 

wśród zwierząt 

Co roku, do 31 marca, rada gminy ma obowiązek podjąć uchwałę w sprawie Programu opieki 

nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. 

W 2018 roku w ramach opieki nad zwierzętami bezdomnymi: 

a) do schroniska trafiło 9 psów, 

b) podpisano 43 umowy adopcyjne, 

c) sfinansowano 167 zabiegów sterylizacji/kastracji zwierząt, 

d) sfinansowano 57 zabiegów trwałego znakowania zwierząt, 

e) 20 zwierzętom zapewniono leczenie weterynaryjne. 

W 2018 roku „przeorganizowano” w znacznym stopniu realizację zadania ustawowego. 

Zrezygnowano z podmiotu zewnętrznego realizującego usługę wyłapywania bezdomnych zwierząt z 

terenu miasta i gminy Serock, przekazując uprawnienia w tym zakresie Straży Miejskiej. Formacja ta 

została w tym kierunku przeszkolona, doposażona została także m.in. w chwytaki, rękawice, siatkę, 

kontenerki czy klatki – łapki.  

Podjęto działania związane z poprawieniem warunków czasowego przetrzymywania zwierząt 

bezdomnych z terenu Miasta i Gminy Serock, w tym także przygotowaniem miejsca dla większej 

liczby zwierząt, przed oddaniem ich do adopcji bądź też transportem do schroniska. Doraźnie 

organizowano opiekę nad kotami wolnożyjącymi. 

 

4.6. Polityka społeczna 

4.6.1. Strategia integracji i rozwiązywania problemów społecznych 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych gminy Miasto i Gmina Serock na lata 2018-

2023 została przyjęta Uchwałą nr 557/LII/2018 Rady Miejskiej z dnia 13 listopada 2018 roku i jest 

najważniejszym dokumentem stanowiącym o realizowanej polityce społecznej. Zgodnie z art. 16 b 

ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej opracowanie i realizacja gminnej strategii 

rozwiązywania problemów społecznych należy do zadań własnych gminy o charakterze 

obowiązkowym. Dokument określa diagnozę sytuacji społecznej, prognozę zmian w zakresie objętym 

strategią określa: kierunki niezbędnych działań, sposoby realizacji strategii oraz wskaźniki realizacji 

działań.   

W uchwalonej strategii zostały przyjęte następujące cele strategiczne: 
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 Cel strategiczny I: Wspieranie osób i rodzin będących w kryzysie, ze szczególnym 
uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży 

 Cel strategiczny II: Budowa zintegrowanego systemu wsparcia seniorów i 
niepełnosprawnych 

 Cel strategiczny III: Integracja społeczna 
 

Na podstawie Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2018 należy podać następujące 

rekomendacje: 

 rozwijanie kompleksowego wsparcia dla osób starszych i niesamodzielnych, 

 rozwój usług opiekuńczych jako alternatywa dla pomocy w placówkach całodobowej 

opieki, 

 praca socjalna na rzecz osób bezdomnych i wykluczonych, 

 podejmowanie działań w celu utworzenia wolontariatu. 

 

Na podstawie Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2018 należy zauważyć następujące 

tendencje: 

 utworzenie miejsc w 2 żłobkach – 59, 

 rosnąca aktywność grupy seniorów, 

 stale zmniejszający się odsetek osób bezrobotnych wśród podopiecznych, 

 rosnące wydatki na opłaty za osoby umieszczone w domach pomocy społecznej, 

 rosnące wydatki na opłaty za dzieci umieszczone w pieczy zastępczej. 

4.6.2. Gminny program wspierania rodziny 

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nakłada 

obowiązek tworzenia systemu opieki nad dzieckiem  i rodziną w formie 3 letniego gminnego 

programu. Gminny program wspierania rodziny na lata 2016-2018 został przyjęty uchwałą nr 

154/XV/2015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 listopada 2016 roku. Program wyznacza działania 

mające na celu wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczych oraz przywracanie zdolności prawidłowego funkcjonowania rodziny.  

Program wyznaczył następujący cel główny: Wspieranie rodziny przeżywającej trudności w 

wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych, w procesie przywracania jej prawidłowego 

funkcjonowania oraz następujące cele szczegółowe: 

1. Zabezpieczanie podstawowych potrzeb bytowych  

1.1. Sposób realizacji: 

a) pomoc w formie dożywiania, 
b) pomoc w formie finansowej i rzeczowej, 
c) działania osłonowe i wspierające rodziny wielodzietne poprzez realizację programu Serocka 

Karta Dużej Rodziny 3+ oraz Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny, 
d) działania osłonowe poprzez realizację programu osłonowego w zakresie zmniejszania 

wydatków poniesionych na leki,  
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e) umożliwienie dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych udziału w zorganizowanych formach 
wypoczynku  letniego. 
 

2. Rozwijanie umiejętności opiekuńczo – wychowawczych  

2.1. Sposób realizacji: 

 a)  pomoc asystenta rodziny, którego zadaniem jest praca z rodziną w miejscu zamieszkania, 

 b)  dostęp do specjalistycznego poradnictwa  psychologicznego i terapeutycznego, 

 c)   dostęp do poradnictwa prawnego, w szczególności z zakresu prawa rodzinnego,  

 d)   realizacja kontraktu socjalnego, 

 e)  objęcie pomocą instytucjonalną świadczoną przez Gminny Zespół Świetlic Środowiskowych i  

Krajowy Komitet Wychowania Resocjalizującego. 

3. Prowadzenie działań interwencyjnych w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych 

3.1. Sposób realizacji: 

a) praca socjalna polegająca na doprowadzeniu do redukcji deficytów w zakresie zaniedbań 
wychowawczych w stosunku do dzieci, 

b) motywowanie członków rodziny uzależnionych od alkoholu do podjęcia terapii i leczenia 
odwykowego przy współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

c) współpraca  instytucji działających na rzecz dziecka i rodziny w celu poprawy sytuacji 
rodzinnej  w zakresie prawidłowego wypełniania  obowiązków rodzicielskich i 
zabezpieczenia podstawowych potrzeb bytowych, edukacyjnych i zdrowotnych, 

d) podejmowanie działań przez Zespół Interdyscyplinarny i grupy robocze w przypadku 
wystąpienia przemocy, 

e) informowanie sądu rodzinnego o zagrożeniach i nieprawidłowościach w wypełnianiu władzy 
rodzicielskiej, 

f) bieżące monitorowanie rodzin znajdujących się w sytuacji kryzysowej. 
 

4. Podejmowanie działań na rzecz powrotu dziecka z pieczy zastępczej do rodziny naturalnej 

4.1. Sposób realizacji: 

a) praca socjalna z rodziną dziecka umieszczonego w systemie pieczy zastępczej, 
b) przydzielenie asystenta rodziny, 
c) koordynacja działań pracownika socjalnego i asystenta rodziny z instytucją pieczy zastępczej 

oraz z Powiatowym Centrum Pomocy  Rodzinie na rzecz  powrotu dziecka do rodziny 
naturalnej. 
 

Wszystkie cele wymienione w Programie były realizowane. Osoby przeżywające trudności w 

pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych miały przydzielonego asystenta rodziny, objęte były 

pracą socjalną, która niejednokrotnie była prowadzona w koordynacji z innymi służbami, np. kurator 

sądowy, psycholog, pedagog. W przypadku dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej asystent 

rodziny uczestniczył w pracach zespołu oceniającego sytuację dziecka i rodziny oraz w wyznaczaniu 

celów do osiągnięcia poprawy funkcjonowania rodziny, wspieranie rodziny w realizacji celów, a także 
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dokonywanie oceny realizacji tych celów, informowanie sądu rodzinnego o aktualnej sytuacji 

rodzinnej rodzin, z których nastąpiło umieszczenie dzieci  w  pieczy zastępczej.  

4.6.3. Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

Obowiązek opracowywania i przyjmowania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w 

Rodzinie na 2018 rok wynika z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.  o przeciwdziałaniu przemocy w 

rodzinie.   

Program zakłada następujące zadania: 

1.   Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od 

alkoholu. 

2.   Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i 

prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. 

3.   Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania 

problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, 

w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania 

dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i 

socjoterapeutycznych zgodnie z kryteriami określonymi w Narodowym Programie Zdrowia w 

formie profilaktyki uniwersalnej i selektywnej. 

4. Promocja zdrowia w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych poprzez 

edukację zdrowotną. 

5.   Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu 

problemów alkoholowych. 

6.   Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 i 15 

ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed 

sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.  

7. Zapobieganie zjawisku przemocy w rodzinie  i ochrona ofiar przemocy w rodzinie. 

Sposoby realizacji zadań Programu:  

1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych  od 

alkoholu. 

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej  

i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. 

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w zakresie  

 rozwiązywania problemów alkoholowych  w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym 

prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci 

uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych 
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i socjoterapeutycznych zgodnie z kryteriami określonymi w Narodowym Programie Zdrowia w 

formie profilaktyki uniwersalnej i selektywnej. 

4. Promocja zdrowia w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych poprzez 

edukację zdrowotną. 

5. Wspomaganie działalności instytucji , stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej  rozwiązywaniu 

problemów alkoholowych. 

6. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 i 15 

ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed 

sądem w charakterze oskarżyciela publicznego. 

7. Zapobieganie zjawisku przemocy w rodzinie  i ochrona ofiar przemocy w rodzinie. 

Realizację zadań programu można podsumować w następujący sposób: 

 Odbyło się 12 posiedzeń Komisji, na które zostały wezwane 22 osoby 

nadużywającealkoholu. Członkowie Komisji podczas posiedzeń m. in. przeprowadzali 

rozmowy motywujące do podjęcia dobrowolnego leczenia z osobami, które były 

zgłaszane przez członków rodziny, kuratora sądowego,  policję lub prokuraturę do 

zobowiązania do leczenia odwykowego. Skierowano 4 wnioski do sądu o zastosowanie 

obowiązku leczenia odwykowego. Komisja wydała 38 postanowień dot. zaopiniowania 

lokalizacji punktów sprzedaży alkoholu. Pokryto koszt 4 opinii biegłych w zakresie 

uzależnienia od alkoholu osób, wobec których toczyły  się postępowania sądowe o 

zastosowanie obowiązku do poddania się leczeniu odwykowemu. 

 Porady psychologiczne były świadczone 2 razy w miesiącu po 3 godziny dziennie. 

Udzielonych zostało 42 porad psychologicznych.    

 Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień był czynny 2 razy w tygodniu po 5 godzin dziennie, a 

program terapeutyczny realizowany  w wymiarze 5 godzin tygodniowo. Udzielonych 

zostało 848  porad z zakresu uzależnień, odbiorcami tych porad były osoby uzależnione 

od alkoholu oraz członkowie rodzin. Wśród osób  zgłaszających się po pomoc do 

terapeuty były takie, które skorzystały z pomocy jednorazowo, jednak zdecydowana 

większość z tych osób korzystała z pomocy systematycznie. 

 Porady prawne udzielane były raz w tygodniu po 3 godziny. Udzielonych zostało 71 

porad prawnych. 

 Zrealizowano programy profilaktyczne  w  szkołach    z zakresu profilaktyki alkoholowej i 

przeciwdziałania przemocy, 10 edycji programów profilaktycznych, w tym: 

Szkoła Podstawowa w Jadwisinie – 2 edycje, 

Szkoła Podstawowa w Zegrzu – 3 edycje, 

Szkoła Podstawowa W Woli Kiełpińskiej – 3 edycje; 

Szkoła Podstawowa w Serocku – 2 edycje. 

 Pokrywano koszty utrzymania Klubu Aktywności Społecznej. 

4.6.4. Wieloletni i roczny program współpracy z organizacjami 

Program współpracy gminy Miasto i Gmina Serock z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
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publicznego i o wolontariacie na 2018 rok został przyjęty uchwałą Nr 385/XXXVI/2017 Rady Miejskiej 

w Serocku z dnia 30 października 2017 r. Zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organ stanowiący jednostki samorządu 

terytorialnego uchwala, po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3, przeprowadzonych w sposób określony w art. 5 ust. 5, roczny program 

współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3. 

Roczny program współpracy gminy Miasto i Gmina Serock z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, określa obszary i zasady oraz formy 

współpracy pomiędzy gminą Miasto i Gmina Serock a ww. podmiotami, a także zawiera wykaz zadań 

priorytetowych, będących podstawą do dysponowania środkami publicznymi, przeznaczonymi na 

finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych, pozostających we właściwości samorządu a 

realizowanych przez organizacje pozarządowe. 

Realizując przedmiotowy program, Miasto i Gmina Serock udzielała organizacjom 

pozarządowym wsparcia finansowego, jak również udzielała pomocy pozafinansowej.  

Współpraca Miasta i Gminy Serock z organizacjami pozarządowymi o charakterze finansowym 

odbywała się w 2018 r. głównie w postaci wspierania zadań publicznych wraz  

z udzielaniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji. 

Przedmiotem zlecenia mogły być zadania własne gminy określone ustawą z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym, mieszczące się w rejestrze zadań publicznych określonych ustawą z 

dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  

Za priorytetowe zadnia publicznie w Mieście i Gminie Serock w 2018 r. uznano: 

1) Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji: 
a) wspieranie inicjatyw promujących osiągnięcia kulturalne gminy i jej mieszkańców, 
b) wspieranie inicjatyw mających na celu prezentację dorobku artystycznego 

mieszkańców, 
c) wspieranie organizacji imprez kulturalnych, 
d) wspieranie inicjatyw artystycznych, twórczych i hobbystycznych mieszkańców, 
e) promowanie osiągnięć lokalnych artystów na arenach krajowych, 
f) upowszechnianie osiągnięć artystycznych gmin partnerskich, 
g) udostępnianie obiektów gminnych i sprzętu będącego w posiadaniu gminy przy 

organizowaniu imprez kulturalnych, 
h) wspieranie działań związanych z ochroną zabytków, 
i) wspieranie działalności w zakresie upowszechniania historii gminy i jej tradycji, 
j) wspieranie inicjatyw mających na celu podtrzymywanie tradycji narodowej oraz 

przekazywanie i upowszechnianie treści patriotycznych, 
k) wspieranie działań promujących wychowanie patriotyczne, obywatelskie  

i wojskowe, w tym popularyzację dziejów i tradycji oręża polskiego, 
l) wspieranie szkoleń w zakresie reagowania na zagrożenia militarne 

 i niemilitarne w zakresie bezpieczeństwa powszechnego, w tym ratownictwa, 
ochrony ludzi i dóbr. 
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2) Kultura fizyczna, sport i turystyka: 
a) wspieranie szkolenia dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych,  
b) wspieranie aktywności sportowej i rekreacyjnej mieszkańców gminy, 
c) wspieranie masowych imprez rekreacyjno-sportowych, umożliwiających 

mieszkańcom gminy aktywne uczestnictwo, 
d) wspieranie organizacji zawodów i imprez sportowych,  
e) wspieranie działań i inicjatyw promujących walory turystyczne gminy. 

 

3) Przeciwdziałanie patologiom społecznym, pomoc społeczna: 
a) wspieranie działań zapobiegających wykluczeniu społecznemu oraz powstawaniu i 

pogłębianiu dysfunkcji, 
b) wspieranie działalności skierowanej na pomoc osobom, rodzinom  

i społecznościom w zakresie wzmacniania lub odzyskiwania zdolności do 
funkcjonowania w społeczeństwie, 

c) wspieranie działań służących tworzeniu warunków sprzyjających zapewnieniu 
kontaktów osób i środowisk wykluczonych społecznie  z otoczeniem, przywracaniu 
do pełnienia ról społecznych, 

d) wspieranie prowadzenia opieki i socjoterapii dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, 
e) wspieranie działań opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez ogniska, 

świetlice oraz inne placówki opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci  
i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, 

f) wspieranie działań w zakresie zapewnienia posiłku i innych niezbędnych form 
pomocy osobom i rodzinom w szczególnie trudnej sytuacji materialnej 
 i życiowej. 

 

4) Nauka, edukacja i wychowanie: 
a) wspieranie inicjatyw mających na celu rozwijanie zainteresowań             

 i zdolności dzieci i młodzieży, 
b) wspieranie inicjatyw mających za zadanie organizację czasu wolnego dzieci  

i młodzieży, 
c) wspieranie działań dotyczących kształcenia dzieci i młodzieży uzdolnionej muzycznie 

lub plastycznie oraz amatorskiego ruchu scenicznego, 
d) wspieranie inicjatyw edukacyjnych w zakresie rozwijania przedsiębiorczości, 
e) wspieranie działalności edukacyjnej w zakresie obronności państwa poprzez 

propagowanie i krzewienie problematyki obronnej. 
 

5) Ochrona zdrowia: 
a) wspieranie działań profilaktycznych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, 
b) wspieranie działalności edukacyjnej w zakresie ochrony zdrowia, 
c) wspieranie aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży, 
d) wspieranie organizacji przedsięwzięć popularyzujących zdrowy styl życia, 
e) wspieranie idei krwiodawstwa, 
f) wspieranie działalności edukacyjnej dzieci i młodzieży w zakresie pierwszej pomocy 

przedmedycznej.  
 

6) Ekologia i ochrona dziedzictwa przyrodniczego: 
a) wspieranie upowszechniania wiedzy ekologicznej wśród dzieci  

i młodzieży poprzez realizowanie programów edukacji ekologicznej  
i organizowanie konkursów w zakresie ekologii, 
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b) wspieranie kształtowania właściwych postaw wobec ochrony środowiska 
naturalnego, 

c) wspieranie kształtowania prawidłowych postaw wobec zwierząt, 
d) wskazywanie sposobów korzystania z zasobów środowiska naturalnego. 

 

7) Działalność na rzecz osób starszych: 
a) wspieranie aktywności seniorów poprzez powadzenie edukacji w różnych dziedzinach 

wiedzy a w szczególności w zakresie nowych technik cyfrowych, 
b) wspierania działań ukierunkowanych na promocje zdrowia, propagowanie zdrowego 

stylu życia i różnych form aktywności fizycznej seniorów, 
c) wspieranie aktywności kulturalnej oraz ułatwiania dostępu do dóbr kultury osób 

starszych, 
d) wspieranie działań na rzecz integracji środowiska seniorów i przeciwdziałanie 

wykluczeniu ze środowiska, 
                        e) wspieranie aktywności społecznej i obywatelskiej osób starszych. 

Określono planowaną wysokość środków na realizację rocznego programu na 2018 r. 

 w wysokości 50 000 zł. Po dokonaniu rozeznania potrzeb lokalnych, ogłoszono 1 otwarty konkurs 

ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z 

dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie realizacji 

zadania publicznego pod tytułem „wspieranie aktywności seniorów poprzez prowadzenie działalności 

kulturalnej, edukacyjnej, integracyjnej oraz popularyzację zdrowego stylu życia”. Na realizację 

powyższego zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 20.000 zł.  

Zadania publiczne są zlecane podmiotom, które biorą udział w otwartym konkursie ofert na 

podstawie umów określających szczegółowe zasady realizacji zadań oraz sposób wykorzystania i 

rozliczania przyznanych dotacji.  

Miasto i Gmina Serock w 2018 r. wspierała organizacje pozarządowe także w formach 

pozafinansowych. Promowała organizacje pozarządowe działające zarówno na terenie Miasta i 

Gminy Serock jak również te, działające poza nim. Aktywnie wspierano m.in.  działalność Wielkiej 

Orkiestry Świątecznej Pomocy. W ramach wspólnej polityki informacyjnej na stronie internetowej 

Urzędu Miasta i Gminy Serock prowadzona jest zakładka przeznaczona dla organizacji 

pozarządowych, w której umieszczane są m.in. bieżące informacje dotyczące działalności organizacji.  

Istotną częścią współpracy gminy Serock z organizacjami pozarządowymi jest pomoc przy 

organizacji różnego rodzaju przedsięwzięć.  Pomoc ta, jest realizowana m.in. poprzez użyczanie 

gminnych obiektów oraz urządzeń (sala gimnastyczna, pomieszczenia Ośrodka Sportu i Rekreacji w 

Serocku oraz Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku).  

Miasto i Gmina Serock współpracuje z organizacjami pozarządowymi na wielu płaszczyznach 

związanych z rozwojem regionu oraz wspieraniem działań na rzecz różnych grup społecznych.  

Wypracowywanie dobrych relacji, wzajemna życzliwość, chęć współpracy wpływają w sposób 

pozytywny na wszechstronny rozwój społeczności lokalnej.   
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5. REALIZACJA UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ 
 

W 2018 roku  Rada Miejska podjęła łącznie 162 uchwały, w tym 121 uchwał z inicjatywy 

Burmistrza, oraz 41 uchwał z inicjatywy Rady Miejskiej. 

W pełni zrealizowano 147 uchwał. W stosunku do 2 stwierdzono nieważność w całości lub 

części, w trakcie realizacji pozostało 10 uchwał, 1 uchwała została uchylona i 1 uchwała pozostała 

niezrealizowana. 

W 2018 r. następujące uchwały zostały uchylone przez Wojewodę Mazowieckiego: 

1. Uchwała 508/XLIV/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz 

określenia sezonu kąpielowego dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na 

terenie Miasta i Gminy Serock w 2018 roku. 

Wojewoda Mazowiecki rozstrzygnięciem nadzorczym WNP-I.4131.102.2018.KS z dnia 25 lipca 

2018 r. stwierdził nieważność uchwały 508/XLIV/2018 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie 

miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego dla miejsca 

okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Miasta i Gminy Serock w 2018 roku. 

 

2. Uchwała 521/XLVIII/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 sierpnia 2018r. w sprawie 

ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Miasto i Gmina Serock miejsc sprzedaży i 

podawania napojów alkoholowych.  

 

Wojewoda Mazowiecki rozstrzygnięciem nadzorczym WNP-I.4131.152.2018.KS z dnia 1 

października 2018 r. stwierdził nieważność uchwały  521/XLVIII/2018 w sprawie ustalenia zasad 

usytuowania na terenie gminy Miasto i Gmina Serock miejsc sprzedaży i podawania napojów 

alkoholowych w zakresie § 3 uchwały, tj: 

1. „Punkt sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu 
sprzedaży oraz przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży nie może być 
usytuowany: 

1)   w tymczasowych obiektach budowlanych - należy przez to rozumieć obiekt 
budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego 
trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a 
także obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski 
uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki 
pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe 
(definicja zawarta w § 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane 
(Dz.U. z 2018, poz. 1202 z późn. zm.),  

2)   w obiektach o charakterze przenośnym oraz przewoźnym typu: kioski, samodzielnie 
funkcjonujące roll-bary, przemieszczające się przyczepy gastronomiczne, namioty, 
3) na plaży miejskiej,  
4) na obiektach sportowych, 
5) w obiektach kultury,  
6) na targowisku miejskim, 
7) na parkingach, 
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8) na placach zabaw” 
 

W trakcie realizacji/niezrealizowane są następujące uchwały: 

1. Uchwała 430/XL/2018  z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie sprzedaży działki nr 17/7 

położonej w obrębie 12 w Serocku.    

Uchwała niezrealizowana - nabywca wycofał się z zamiaru zakupu. 

2. Uchwała 431/XL/2018 z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Czeskiej w Serocku.  

Uchwała w trakcie realizacji - na etapie kształtowania koncepcji projektu planu. 

3. Uchwała 434/XL/2018 z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki 

długoterminowej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej.  

Uchwała uchylona uchwałą 548/LI/2018. Nie ogłoszono konkursu z uwagi na brak środków.  

4. Uchwała 445/XLI/2018 z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Serock – obszar A2.   

Uchwała w trakcie realizacji - przeprowadzenie dalszej procedury planistycznej zależne jest 

od uzgodnienia Gminnej Ewidencji Zabytków (w trakcie uzgodnień z Mazowieckim 

Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków). 

5. Uchwała 448/XLI/2018 z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zamiany gruntów położonych w 

obrębie Stasi Las gm. Serock.  

Uchwała w trakcie realizacji - oczekiwanie na wykreślenie hipoteki na przejmowanej części 

nieruchomości. 

6. Uchwała 465/XLIII/2018  z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie nabycia działki nr 110/4 

położonej w obrębie Jadwisin gm. Serock.  

Uchwała w trakcie realizacji - na etapie podziału działki, została podpisana umowa użyczenia 

do czasu ostatecznego przejęcia części działki. 

7. Uchwała 499/XLVI/2018 z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 

372/XXXV/2017 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 sierpnia 2017 r. dotyczącej 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

gminy Serock – sekcja B1.  

Uchwała w trakcie realizacji - projekt mpzp po pierwszym wyłożeniu do publicznego wglądu. 

8. Uchwała 504/XLVI/2018 z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock – sekcja F1 

obręb Jadwisin.  

 Uchwała w trakcie realizacji - podpisano umowę z wykonawcą. Projekt planu skierowano do 

uzgodnień. 

9. Uchwała 526/XLIX/2018 z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

porozumienia w sprawie dofinansowania zadania z zakresu zarządzania drogą krajową.  

Uchwała w trakcie realizacji 2019-2020 na etapie podpisania porozumienia. 

10. Uchwała 542/LI/2018 z dnia 29 października 2018 r. w sprawie nabycia działki nr 14/3 

obręb Ludwinowo Dębskie, gm. Serock.  

Uchwała w trakcie realizacji - podpisanie aktu notarialnego planowane jest w czerwcu 2019 r. 
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11. Uchwała 543/LI/2018 z dnia 29 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 

504/XLVI/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 25 czerwca 2018 r. dotyczącej 

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Serock – sekcja F1 obręb Jadwisin.  

Uchwała w trakcie realizacji - podpisano umowę z wykonawcą. Projekt planu skierowano do 

uzgodnień. 

12. Uchwała 544/LI/2018 z dnia 29 października 2018 r. w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Serock – 

obszar A3.  

Uchwała w trakcie realizacji – wyłożenie projektu planu zostało zakończone 10.05.2019 r., 

miejscowy plan przygotowywany do uchwalenia.  

 

Podjęte uchwały są zewidencjonowane w rejestrze uchwał Rady Miejskiej i przekazywane do 

Wojewody Mazowieckiego w terminie ustawowym dla potwierdzenia ich ważności i ogłoszenia w 

Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Wszystkie uchwały publikowane są również w 

Biuletynie Informacji Publicznej https://www.bip.serock.pl/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bip.serock.pl/
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6. EFEKTY DZIAŁAŃ PROWADZONYCH W 2018 ROKU 

6.1. Ochrona środowiska naturalnego 

 

W zakresie działalności związanej z ochroną środowiska naturalnego wykonano następujące 

zadania: 

 przyjęto 328 zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew dokonanych przez osoby fizyczne, 63 wnioski 

o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów, 14 zgłoszeń złomów/wywrotów, 

 przeprowadzono 410 wizji w terenie wynikających z bieżącej pracy i realizacji ustawowych 

obowiązków, 30% z nich stanowiły „wyjazdy interwencyjne” 

 przyjęto 67 wniosków o szacowanie szkód w uprawach spowodowanych przez suszę, która 

miała miejsce w dniach 21 kwietnia – 20 czerwca 2019 r. dokonano lustracji upraw w terenie, 

sporządzono protokoły z oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwie rolnym lub 

dziale specjalnym produkcji rolnej spowodowanych wystąpieniem niekorzystnego zjawiska 

atmosferycznego – suszy. 

Na bieżąco monitorowany był teren Miasta i Gminy Serock i przypadki nielegalnego 

podwyższania gruntów, w szczególności poprzez glebę i ziemię, systematycznie przypominano 

mieszkańcom, że powyższe działania są nieuprawnione i niezgodne z obowiązującymi przepisami.  

W 2018 roku uzyskano dofinansowanie na realizację zadania pn. Usuwanie i unieszkodliwianie 

wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Serock w 2018 r., w ramach programu 

ogłoszonego przez WFOŚiGW. Był to kolejny rok, w którym dzięki staraniom Miasta i Gminy Serock z 

terenu gminy usunięto kolejne masy odpadów zawierających azbest. Na bieżąco przyjmowane były 

wnioski o dofinansowanie demontażu, odbioru i transportu odpadów zawierających azbest. 

Oprócz działań związanych z monitoringiem środowiska na terenie gminy, zorganizowano 

szereg wydarzeń promujących ekologiczny styl życia: Piknik Ekologiczny poprzedzony akcją „Wymień 

elektroodpad na sadzonki”, teatrzyk o tematyce ekologicznej „Zielony Kopciuszek” dla uczniów szkół 

podstawowych,  przeprowadzono 3 konkursy dla mieszkańców Miasta i Gminy Serock: „Pomnik 

Przyrody – okazały i dostojny”, „Mój balkon – moja pasja”, „Moja posesja – moja pasja” oraz 

zorganizowano akcję Wiosennego i Jesiennego sprzątania Miasta i Gminy Serock. 

Ponadto: 

 udzielono 53 dotacji na wymianę starych źródeł ogrzewania z zachowaniem koniecznych 

procedur w ramach gminnego programu, 

 udzielono 18 dotacji na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków z zachowaniem 

koniecznych procedur w ramach gminnego programu, 

 na bieżąco przyjmowane były wnioski o uzyskanie dotacji do wymiany pieców i do budowy 

przydomowych oczyszczalni ścieków. 

W trakcie roku przeprowadzono prace związane z aktualizacją i dostosowaniem do bieżących 

przepisów prawa, ale także bazując na doświadczeniu z funkcjonowania programów gminnych 

dofinansowań, czego efektem było podjęcie przez Radę Miejską w Serocku uchwał w sprawie 
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przyjęcia „nowych” regulaminów udzielania dotacji do wymiany kotłów i budowy przydomowych 

oczyszczalni ścieków. 

6.2. Zagospodarowanie przestrzenne i inwestycje  

 
Zagospodarowanie przestrzenne 

Na terenie miasta i gminy Serock obowiązują 22 miejscowe plany zagospodarowania 

przestrzennego, które obejmują 90% powierzchni gminy.  Ze względu na zmieniające się 

uwarunkowania zewnętrzne oraz potrzebę zagospodarowania przestrzeni w sposób najbardziej 

zrównoważony, corocznie prowadzone są nowe prace planistyczne nad miejscowymi planami. 

W roku 2018 Rada Miejska w Serocku przyjęła 1 uchwałę dotyczącą zmiany Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i 9 uchwał dotyczących miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego, uchwały dotyczyły: 

 zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta 

i Gminy Serock dla działki 111/12 w obrębie Jadwisin – uchwała z dnia 23.04.2018 r. – 

wejście w życie w dniu 23.04.2018 r.; 

 sekcji F2, dla działki 111/12 w obrębie Jadwisin  uchwała z dnia 23.04.2018 r. – wejście w 

życie w dniu 22.05.2018 r. 

 zmiany mpzp  miasta Serock – obszar A (obręby ewidencyjne: 01, 02, 03, 04, 05, 10, 11, 

12) – uchwała z dnia 23.04.2018 r., wejście w życie w dniu 22.05.2018 r. 

 zmiany mpzp  miasta Serock – obszar B (obręby ewidencyjne: 06, 07, 08, 09) – uchwała z 

dnia 25.06.2018 r., wejście w życie w dniu 20.07.2018 r.  

 zmiany mpzp  miasta Serock – obszar C (obręby ewidencyjne: 13, 14, 15) – 25.06.2018 r., 

wejście w życie w dniu 20.07.2018 r. 

 zmiany mpzp  gminy Serock – sekcja C1 (obręb ewidencyjny Borowa Góra) – 25.06.2018 

r., wejście w życie w dniu 20.07.2018 r. 

 zmiany mpzp  gminy Serock – sekcja E (obręby ewidencyjne Dębinki, Karolino, 

Ludwinowo Zegrzyńskie, Marynino, Stasi Las) – 25.06.2018 r., wejście w życie w dniu 

20.07.2018 r. 

 sekcja G1, dla działki 154/30 w obrębie Wierzbica,  uchwała z dnia 13.11.2018 r. – 

wejście w życie w dniu 06.12.2018 r. 

 mpzp w rejonie ul. Pogodnej w obrębie Wierzbica, gm. Serock, uchwała z dnia 

13.11.2018 r. – wejście w życie w dniu 06.12.2018 r. 

 

W trakcie  prac planistycznych były następujące miejscowe plany zagospodarowania 

przestrzennego: 

 mpzp gminy Serock – sekcja H – przeprowadzono procedurę odlesień 

i przygotowywano projekt planu do procedury wyłożenia do publicznego wglądu, 

 zmiana mpzp miasta Serock – obszar D – dotycząca zmian wybranych jednostek 

redakcyjnych w zakresie infrastruktury technicznej. Ze względu na negatywne 
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uzgodnienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zostało wniesione 

odwołanie do Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, 

 zmiana mpzp gminy Serock – sekcja C – dotycząca zmian wybranych jednostek 

redakcyjnych w zakresie infrastruktury technicznej. Ze względu na negatywne 

uzgodnienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zostało wniesione 

odwołanie do Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, 

 mpzp gminy Serock – sekcja B1 – przeprowadzono procedurę uzgodnień i wyłożenia do 

publicznego wglądu. 

 

W dniach 23.10.2018 r. – 19.12.2018 r. odbył się II etap konsultacji społecznych 

towarzyszących procedurze uchwalenia nowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 

Serock – sekcja B1, obejmującego tereny strefy przemysłowej w sąsiedztwie zamkniętego 

składowiska odpadów w Dębem.  II etap konsultacji społecznych został przeprowadzony na etapie 

wyłożenia gotowego projektu planu do publicznego wglądu, ten element tak samo jak na I etapie 

konsultacji społecznych został rozszerzony w stosunku do zapisów Ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym. Jego celem było zebranie uwag i opinii nt. zaprezentowanego 

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock – sekcja B1. 

Oba etapy konsultacji zostały przygotowane i zorganizowane przy wsparciu merytorycznym 

i grantowym w ramach projektu „Przestrzeń dla Partycypacji”, realizowanym przez Ministerstwo 

Rozwoju. W ramach projektu mieszkańcom biorącym udział w spotkaniach rozdawano przewodniki, 

wyjaśniające, czym jest planowanie przestrzenne i w jaki sposób można zaangażować się w tworzenie 

dokumentów planistycznych naszej gminy. 

Rysunek 8. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na portalu e-mapa 
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źródło: www.serock.e-mapa.net 

W 2018 roku na portalu www.serock.e-mapa.net wprowadzona została funkcja przeglądania 

obowiązujących miejscowych planów i studium gminy Serock. Funkcja umożliwia przeglądanie 

rysunku planów oraz ich treści.  

W ubiegłym roku zostało złożonych 14 wniosków o zmianę przeznaczenia terenu w 

miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. 

Inwestycje 

W 2018 r. Miasto i Gmina Serock realizowała zadania inwestycyjne z zakresu: 

 poprawy bezpieczeństwa publicznego, 

 poprawy bezpieczeństwa komunikacyjnego, 

 gospodarki komunalnej, 

 poprawy infrastruktury edukacyjno – dydaktycznej, 

 ograniczenia zrzutu nieczystości i ścieków do rzek, 

 poprawy jakości wody pitnej, 

 zagospodarowania wolnego czasu młodzieży, 

 zwiększenia atrakcyjności turystycznej. 
 

Wykonanie zadań inwestycyjnych finansowanych z budżetu gminy wyniosło 12.228.733,78 zł. 

Do największych inwestycji prowadzonych w 2018 r. należy zaliczyć: 

 zakończenie  przebudowy kanalizacji sanitarnej  w Zegrzu, 

 budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Jadwisinie, 

 rozpoczęcie rozbudowy i modernizacji przedszkola w Serocku, 

 modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Woli  Kiełpińskiej, 

 poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły w Serocku, 

 termomodernizacja Zespołu Szkół w Zegrzu  (wykonano docieplenie ścian zewnętrznych, 

docieplenie stropodachu nad salą gimnastyczną, wymieniono stolarkę okienną), 

 budowa ul. Traugutta i Zielonej w Serocku i ul. Długiej w Stasim Lesie, 

 budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Jadwisinie, 

 zagospodarowanie gminnego terenu rekreacyjnego w Stasim Lesie, 

 budowa gminnego placu zabaw w Skubiance, 

 poprawa efektywności energetycznej na terenie gminy w miejscowościach: Jadwisin,  

Serock, Izbica, 

 budowa oświetlenia drogowego w miejscowościach: Zegrze ul. Groszkowskiego, Serock, 

ul. Matejki, Marynino ul. Leszczynowa, Jachranka ul. Wczasowa i ul. Nad Zalewem, 

Jadwisin ul. Szkolna, Ogrodowa, Karolino ul. Babie Lato, Zalesie Borowe ul. Malownicza. 

 

http://www.serock.e-mapa.net/
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Fot 1. Ul. Traugutta w Serocku 

 

źródło: UMiG w Serocku 

W zakresie kanalizacji sanitarnej zakończono budowę sieci kanalizacyjnej  grawitacyjno – 

tłocznej  z dwiema przepompowniami ścieków w Zegrzu, wybudowano 410,50 m sieci kanalizacyjnej 

z przyłączami w ul. Książęcej w Jadwisinie, 90 m w ul. Długiej w Stasim Lesie, 78 m w ul. Zdrojowej 

w Serocku. Rozbudowano również sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Pułtuskiej w Serocku.  

Fot 2. Przepompownia ścieków w Zegrzu 

 

źródło: UMiG w Serocku 
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Tabela 13. Długość wybudowanej infrastruktury technicznej w 2018 roku 

Wyszczególnienie 2018 

Długość rozbudowanej sieci wodociągowej [m] 3120 

Długość rozbudowanej sieci kanalizacji sanitarnej [m] 3965 

Długość rozbudowanej sieci gazowej [km] 2,8 

Liczba nowych przyłączy do sieci gazowej [szt] 110 

Długość wybudowanej sieci światłowodowej [km] 4,24 

 

W 2018 roku w Serocku firma Orange wybudowała infrastrukturę światłowodową o długości 

ponad 4 km. Docelowo infrastruktura ma zostać wdrożona do 2466 gospodarstw domowych. 

W ramach  zagospodarowania gminnego terenu rekreacyjnego w Stasim Lesie wykonano 

boisko wielofunkcyjne o nawierzchni typu sztuczna trawa z wyposażeniem i ogrodzeniem – 

piłkochwyty. Zamontowano urządzenia placu zabaw (zestaw zabawowy Chata Małolata, huśtawki, 

drążki  gimnastyczne, zestaw STREET WORKOUT, bujaki na sprężynach, karuzela krzyżowa, ławki), 

urządzenia siłowni zewnętrznej (rowerek, motyl, steper, narciarz, wyciąg górny). Postawiono wiatę 

drewnianą z ławostołami. Wybudowano parking i chodniki. Cały teren został oświetlony. Zadanie 

zostało współfinansowane z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu 

Operacyjnego "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020. 

Rozpoczęto rozbudowę i modernizację przedszkola w Serocku, zmodernizowano kotłownię 

w budynku szkoły w Serocku oraz wykonano modernizację sali gimnastycznej w Zespole Szkolno – 

Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej. Na modernizację kotłowni w budynku szkoły w Serocku 

otrzymano pożyczkę z WFOŚiGW w wysokości 116.200,00 zł. 

W ramach rewitalizacji terenu Rynku wykonano iluminację budynku Ratusza oraz montażu 

elementów małej architektury z nasadzeniami.   
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Fot 3. Gminny plac zabaw w Skubiance 

 

źródło: UMiG w Serocku 

W 2018 roku wybudowano nowy plac zabaw w Skubiance. W ramach zadania wykonano 

boisko wielofunkcyjne o nawierzchni typu sztuczna trawa z wyposażeniem i ogrodzeniam - 

piłkochwyty. Zamontowano urządzenia placu zabaw (huśtawka, bujaki na sprężynach, zjeżdżalnię, 

domek Paweł, zestawy Action4kids, drabinkę poziomą, stół do pinponoga, ławki). Wykonano chodnik 

z kostki betonowej, trawniki, nasadzenia krzewów. Cały teren został oświetlony.   

Fot. 4. Plac zabaw w Stasim Lesie 

 

źródło: UMiG w Serocku 
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W Serocku przed głównym wejściem do Ośrodka Kultury przy ul. Pułtuskiej zamontowano 

Ławkę Niepodległości. Ławka wyposażona jest w ładowarkę urządzeń mobilnych oraz hot-spot WiFi. 

Ławka odtwarza fragment Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego - Marsz I Brygady i depeszy 

Józefa Piłsudskiego zawiadamiającej o powstaniu Państwa Polskiego oraz tekst odnoszący się do 

lokalnych tradycji oręża polskiego związanych z odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Na 

realizację zadania otrzymano dotację z Ministerstwa Obrony Narodowej.  

Wokół Klubu Aktywności Społecznej wykonano  ogrodzenie  i zamontowano urządzenia 

zabawowe takie jak huśtawka podwójna, zjeżdżalnia, stoły do gry w szachy z siedziskami, ławki. 

Przy udziale środków z funduszu sołeckiego wybudowano chodnik na placu zabaw w Borowej 

Górze, w Dębinkach wyposażono plac zabaw w urządzenia zabawowe takie jak: zestaw SIMBA, 

huśtawka ważka, huśtawka metalowa podwójna, tunel słonik, ławka. Na realizację zadania 

otrzymano dotację w ramach „ Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018”.  

Wykonano podstawowy przegląd roczny dróg gminnych oraz opracowano projekty stałej 

organizacji ruchu w miejscowościach: Serock ul. Warszawska, Pułtuska, Polna, Bolesławowo – 

Stanisławowo, Dosin ul. Brzozowa, Kania Polska ul. Polna, Jachranka, skrzyżowanie dróg gminnych w 

Woli Smolanej. Opracowano dokumentację techniczną budowy zjazdu w Maryninie.    

6.3. Oświata i wychowanie 

Miasto i Gmina  Serock realizowała zadania oświatowe wynikające z ustawy o systemie 

oświaty, przepisów wprowadzających ustawę - Prawo oświatowe, z Prawa oświatowego oraz ustawy 

– Karta Nauczyciela, a także aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie prowadząc 

przedszkola, szkoły podstawowe z oddziałami gimnazjalnymi. 

Wychowanie przedszkolne 

Zadania oświatowe z tego zakresu gmina realizowała prowadząc: trzy przedszkola, siedem 

oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych, dotując przedszkola 

niepubliczne działające na terenie gminy, a także zwracając koszty dotacji udzielanej na dzieci 

przedszkolne korzystające z przedszkoli w innych gminach. 

 

Tabela 14. Liczba oddziałów i liczba dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych  prowadzonych przez 

Miasto i Gminę Serock  (stan  na 30.09.2018 r.,  wg danych SIO)  

Lp. Nazwa placówki  Rok szkolny 2017/2018 

Liczba oddziałów  Liczba dzieci 

1. Samorządowe Przedszkole im. Krasnala Hałabały 
w Serocku. 

7 175 

2. Samorządowe Przedszkole w Zegrzu  4 95 

3. Przedszkole w Woli Kiełpińskiej 4 94 
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4. Oddziały Przedszkolne w Szkole Podstawowej      
w Serocku              

3 72 

5. Oddziały Przedszkolne  w Szkole Podstawowej     
w Jadwisinie  

2 47 

6. Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej      w 
Zegrzu 

2 48 

 Razem 22  (o 2 oddziały   
więcej niż w ub. roku) 

531 (64 wychowanków  
więcej niż w ub. roku) 

 

W roku szkolnym 2017/2018 do 22 oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez gminę 

Miasto i Gmina Serock  uczęszczało 531 dzieci,  w większości w wieku od 3 do 6 lat, w tym 8 dzieci 

posiadało orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.   

W roku szkolnym 2017/2018 zwiększyła się liczba dzieci w przedszkolach i oddziałach 

przedszkolnych oraz liczba oddziałów przedszkolnych z uwagi na to, iż od 1 września 2017 roku gminy 

muszą zapewnić miejsce w przedszkolu dla każdego dziecka w wieku przedszkolnym tj. 3-6 lat. 

W gminie Serock  przeważająca większość dzieci 6–letnich (134 wychowanków), realizowała roczne 

przygotowanie przedszkolne w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, natomiast w 

przedszkolach było tylko 24 dzieci sześcioletnich. Łącznie rocznym obowiązkowym wychowaniem 

przedszkolnym objętych było 158 dzieci 6 – letnich. 

Gminy otrzymują na dzieci przedszkolne objęte wychowaniem przedszkolnym dotację,                

w 2017 r. była to kwota 1.338,00 zł na 1 dziecko, rocznie stanowiło to kwotę 508.440,00 zł, a 

w 2018 r.  na jedno dziecko była  to kwota 1.370,00 zł  rocznie stanowiło to kwotę 560.330,00 zł.  

Wszystkie dzieci, które z uwagi na wiek objęte były rocznym obowiązkowym wychowaniem 

przedszkolnym lub prawem do edukacji przedszkolnej, zgłoszone w rekrutacji do przedszkola  miały 

zapewnione miejsce w przedszkolach lub oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych 

prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock. Gmina zwiększała liczbę miejsc przedszkolnych 

wykorzystując infrastrukturę szkolną. Od 1 września 2017 r. została oddana do użytkowania 

dobudowana część przedszkolna przy Szkole Podstawowej w Jadwisinie, o dwie sale przedszkolne 

z zapleczem sanitarnym  i szatniami. 

Szkoły podstawowe i gimnazja 

Tabela 15. Organizacja szkół podstawowych z włączonymi gimnazjami (stan na 31.03.2018 r.  wg. danych 

SIO) 

Szkoła Podstawowa                  
w Jadwisinie - 
ośmioletnia 

Szkoła Podstawowa                  
w Serocku                               

z włączonymi oddziałami 
gimnazjalnymi 

Szkoła Podstawowa                    
w Zegrzu z włączonymi 

oddziałami gimnazjalnymi 

Zespół Szkolno – 
Przedszkolny w Woli 

Kiełpińskiej 

Oddziały Liczba 
uczniów 

Oddziały Liczba 
uczniów 

Oddziały Liczba uczniów  Oddziały Liczba 
uczniów  

I - 1 22 I  -  4 76 I  -   2 30 I -   2  33 

II - 1 23 II  - 2 32 II  – 1 22 II -  2 37 
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III - 2 45 III - 4 96 III  - 2 44 III - 3 60 

IV - 2 37 IV - 4 97 IV – 2  40 IV - 2 47 

V - 2 38 V  - 3 75 V  – 1 23 V –  2  39 

VI - 1 22 VI - 2 60 VI  - 1 28 VI  - 2  50 

VII - 1 31 VII - 3 67 VII - 1 21 VII - 2 45 

      -           - II Gim - 3 67 II Gim.  - 2  38 II Gim.-  2 39 

      -          -  III Gim -3  68 III Gim. - 2 46 III Gim - 2   46 

  
10  

  
218 

 
28 

 
638 

 
14 

 
292 

 
19 

 
396 

 

W roku szkolnym 2017/2018 obowiązek szkolny w szkołach podstawowych z oddziałami 

gimnazjalnymi realizowało 1544 uczniów w 71 oddziałach, z tego w oddziałach gimnazjalnych uczyło 

się 304 uczniów w 14 oddziałach. Dynamicznie wprowadzona reforma oświaty, polegająca na zmianie 

struktury szkolnictwa, zmianach programowych, wpłynęła na sytuację oświaty   w Mieście i Gminie 

Serock.  

Rok funkcjonowania, to czas zbyt krótki, żeby ocenić wprowadzone zmiany, ale po 

wprowadzeniu reformy i włączeniu gimnazjów do szkół podstawowych znacząco powiększyła się 

Szkoła Podstawowa w Serocku oraz ujawniły się problemy w organizowaniu pracy i zarządzaniu 

placówką. Natomiast zmniejszyła się liczba uczniów i oddziałów w Szkole Podstawowej w Zegrzu i 

proces ten będzie postępował, gdyż do Gimnazjum w Zegrzu uczęszczali uczniowie z obwodu Szkoły 

Podstawowej w Jadwisinie. 

Do czasu zupełnego wygaszenia gimnazjów, najmniej zmiany odczuwa Zespół Szkolno – 

Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej. W szkołach podstawowych występuje duże zróżnicowanie w liczbie 

uczniów w oddziałach: od 16 do 30 uczniów. Istotne czynniki wpływające na tą sytuację to: 

ograniczenie ustawowe, co do liczby uczniów w klasach I- III szkoły podstawowej – do 25 uczniów 

oraz liczba dzieci zamieszkała w obwodzie. Do oddziałów ogólnodostępnych i oddziału integracyjnego 

przyjęto 47 uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego (SIO 30.09.2017) w tym  3 

dzieci w niepublicznym przedszkolu. W trakcie roku szkolnego liczba uczniów niepełnosprawnych 

wzrosła do 52 osób. Z perspektywy organizacji szkoły i zatrudnienia nauczycieli, należy mieć na 

uwadze liczbę oddziałów w edukacji wczesnoszkolnej oraz liczbę oddziałów na II etapie edukacji 

(klasy IV – VI). Włączenie półtorej rocznika w edukację ma wpływ na stan organizacji szkoły 

w  poszczególnych latach.  

Od roku szkolnego 2019/2020 nastąpi istotny spadek liczby uczniów w szkołach prowadzonych 

przez gminę Serock, co jest związane z wygaszaniem gimnazjów. Ta sytuacja będzie miała wpływ na 

wielkość środków otrzymywanych w subwencji na zadania oświatowe. Najbliższy rok należy 

wykorzystać na przystosowanie organizacyjne szkół do zmniejszających się zadań.          
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Inwestycje i remonty w szkołach i przedszkolach 

Środki na inwestycje i remonty zostały przeznaczone przede wszystkim na wykonanie prac 

podnoszących stan techniczny i funkcjonalny bazy oświatowej. Wykonano następujące inwestycje i 

remonty: 

 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zegrzu – etap  

II, obejmująca: docieplenie ścian budynku, remont pokrycia dachu z obróbkami, 

wymianą okien, wymianą instalacji elektrycznej, remont pomieszczeń wewnętrznych po 

robotach elektrycznych, remont gabinetów specjalistycznych i sali gimnastycznej.  

 W Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej wykonano modernizację sali 

gimnastycznej.  

 W Szkole Podstawowej w Serocku wykonano remont sal oddziałów przedszkolnych oraz 

sali lekcyjnych dla oddziału integracyjnego.  

 We wszystkich szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock                

w ramach drugiego konkursu POPC na lata 2014 – 2020 trwały prace, które mają 

zapewnić dostęp do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach.  

 W Szkole Podstawowej w Serocku oraz w Szkole Podstawowej w Zegrzu zostały 

wymienione komputery w pracowniach internetowych. Szkoła Podstawowa w Serocku – 

zakupiła 25 komputerów stacjonarnych,  a Szkoła Podstawowa w Zegrzu – 20. 

 

Fot. 5. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zegrzu 

 
źródło: Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli 
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Fot. 6. Modernizacja Sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej 

 

źródło: Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli 

6.4. Kultura, sport i rekreacja 

Centrum Kultury i Czytelnictwa 

Centrum Kultury i Czytelnictwa jest samorządową instytucją kultury, której podstawową rolą 

jest upowszechnianie kultury i czytelnictwa zaspokajając różnorodne potrzeby kulturalne, edukacyjne 

i wychowawcze mieszkańców Miasta i Gminy Serock. W swojej działalności jednostka organizowała 

wydarzenia o różnym charakterze: teatralnym, historycznym, artystycznym, muzycznym, rozrywkowo 

– rekreacyjnym.  

Głównym celem działania jest prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej 

potrzeby kulturalne mieszkańców oraz upowszechnianie i promocja kultury lokalnej w kraju. 

Kalendarz wydarzeń Centrum Kultury i Czytelnictwa jest bogaty zarówno  

w wydarzenia organizowane samodzielnie przez jednostkę, jak również wydarzenia 

współorganizowane, wspierające instytucje oraz organizacje społeczne w koordynacji działań 

rozrywkowo–rekreacyjnych, co przyczynia się do lepszego zaspokajania potrzeb kulturalnych 

mieszkańców Miasta i Gminy Serock.  

W 2018 r. Centrum Kultury i Czytelnictwa było organizatorem 93 przedsięwzięć oraz 

współorganizatorem 63 wydarzeń kulturalnych na terenie Miasta i Gminy Serock. 

Szczegółowy rodzaj wydarzeń oraz ilości przedstawia poniższa tabela. 

 



 Raport o stanie Miasta i Gminy Serock za 2018 rok 

________________________________________________________________________________ 

59 | S t r o n a  

 

Tabela 16. Wydarzenia organizowane przez CKiCZ w liczbach 

Status Rodzaj wydarzenia 
Liczba 

wydarzenia 
 Liczba 

uczestników 

organizator koncerty 13 5130 

konkursy 4 231 

przeglądy artystyczne 2 414 

prelekcje, spotkania, wykłady 21 1170 

warsztaty 21 820 

pokazy teatralne 13 1930 

wystawy 5 1450 

imprezy turystyczne i sportowo - 
rekreacyjne 

4 300 

inne 9 405 

seanse filmowe 1 340 

Suma   93 12190 

współorganizator koncerty 22 5492 

prelekcje, spotkania, wykłady 6 295 

warsztaty 1 300 

pokazy teatralne 11 1530 

wystawy 1 150 

imprezy turystyczne i sportowo - 
rekreacyjne 

3 320 

inne 18 500 

  konferencje 1 170 

Suma   63 8757 

Suma końcowa   156 20947 

 

Z wymienionych powyżej przedsięwzięć można wyszczególnić wydarzenia, które miały 

miejsce wewnątrz budynku np. sali Centrum Kultury i biblioteki oraz te, które odbyły się w plenerze – 

głównie w okresie letnim. Łączna ilość  wydarzeń plenerowych to 44 imprezy.  

W ramach przedsięwzięć, które miały miejsce w sali widowiskowej można wyróżnić m.in. 

wydarzenia biletowane, z płatnym wstępem tj. pokazy teatralne. Odbyło się 10 spektakli, głównie w 

okresie jesienno – wiosennym.   

Dochody z wpłat i sprzedaży biletów  na organizowane imprezy i koncerty wyniosły - 49 323,91 zł. 

Na organizację imprez dla mieszkańców miasta i gminy Serock wydatkowano łącznie 

380 980,19 zł. W 2018 r. Centrum Kultury było organizatorem 69 przedsięwzięć kulturalnych. 

Szczegółowy wykaz wszystkich wydarzeń zawierają poniższe tabele. 
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Tabela 17. Wydarzenia organizowane przez CKiCZ 

Rodzaj 
wydarzenia 

Data Nazwa wydarzenia 

koncerty 2018-03-08 Koncert z okazji Dnia Kobiet - Anna Żebrowska w piosenkach Anny 
Jantar i Ireny Jarockiej 

2018-05-26 Koncert Zespołu "Enej", "Dejw", "Różne oblicza Milowicza", 
"Sokomat" 

2018-06-03 Koncert SMS Skubianka 

2018-06-13 Koncert pianistyczny, gitara 

2018-06-23 Koncert Zespołu "Stara Kuźnia", SMS Skubianka 

2018-07-01 Fontanna Muzyki "The Warsaw Dixielanders" 

2018-07-15 Fontanna Muzyki Kwartet "Polonika" 

2018-07-29 Fontanna Muzyki Anna Hamela "Koncert w Klimacie Paryża" 

2018-08-01 Obchody 74. Rocznicy Powstania Warszawskiego Chór "Cantores 
Adalberti" 

2018-08-12 Fontanna Muzyki "Not big but Band" 

2018-08-25 Koncert Niepodległościowy "Na Chwałę Niepodległej" - Orkiestra 
Wojska Polskiego, Chór "Cantores Adalberti", Vocal Studio Anna 
Osmakowicz 

2018-09-30 I Nadnarwiańskie spotkanie ze sztuką Koncert Zespół Jarosława 
Wasika, Recital Dariusza Wasilewskiego 

2018-12-20 Koncert pianistyczny 

Suma   13 

pokazy 
teatralne 

2018-01-19 Spektakl Teatralny "Brzydkie Kaczątko" 

2018-01-26 Spektakl Teatralny "Fabryka Śniegu" 

2018-01-28 Spektakl teatralny  "Dziadek do Orzechów" 

2018-01-28 Wieczór w teatrze - "Tajemniczy Mr. Love" 

2018-02-18 Wieczór w teatrze "Za rok o tej samej porze" 

2018-03-04 Kabaret Jurki 

2018-05-12 Gminny Dzień Strażaka - Kabaret "4 Fala" 

2018-05-19 Majowy Wieczór w Teatrze - Gala Laureatów XVII Przeglądu 
Twórczości scenicznej - Teatr,  Spektakl Remiza "Dziób w Dziób" 

2018-06-03 Spektakl teatralny "Księżniczka na ziarnku grochu", Spektakl "Ble" 
Teatr Remiza 

2018-10-14 Spotkanie z Bajką - Teatr Chrząszcz "Plum i Bulb" 

2018-10-19 Kabaret CIACH 

2018-12-01 Mikołajki - Teatr TRIP "Cudowna podróż" 

Suma   12 

konkursy 2018-03-15 Eliminacje Gminne Konkurs "Warszawska Syrenka" 

2018-03-20 Gminny konkurs plastyczny "Motyw Wielkanocny" 

2018-06-23 Konkurs rodzinny "Wianek Nocy Świętojańskiej" 

2018-11-19 Gminny Konkurs Plastyczny „Motyw Bożonarodzeniowy” 

Suma   4 

przeglądy 2018-04-21 Przegląd Amatorskiej Twórczości Scenicznej - Teatr 



 Raport o stanie Miasta i Gminy Serock za 2018 rok 

________________________________________________________________________________ 

61 | S t r o n a  

 

artystyczne 2018-04-28 Przegląd Amatorskiej Twórczości Scenicznej - Estrada 

Suma   2 

prelekcje, 
spotkania, 
wykłady 

2018-09-25 Spotkanie z powstańcem Juliuszem Kuleszą 

2018-09-30 I Nadnarwiańskie spotkanie ze sztuką Poezja Juliusza Erazma Bolka 
poemat "Sekrety Życia" 

2018-09-08 Spotkanie z Januszem Dłużniewski - Spotkanie prasowe 

Suma   3 

warsztaty 2018-01-15 Warsztaty plastyczne "Muzeum Narodowe na Wynos"  

2018-01-15 Warsztaty plastyczne dla Szkół (Zima w Mieście) 

2018-01-20 Warsztaty fotograficzne - luksografia 

2018-01-22 Warsztaty plastyczne dla Szkół i osób indywidualnych 

2018-04-07 Terapia śmiechem, Joga śmiechu 

2018-06-06 Warsztaty dla rodziców "Dbamy o nasze e-dzieci" 

2018-06-28 Warsztaty Joga śmiechem 

2018-07-05 Warsztaty  "Drugie życie książki” 

2017-07-12 Warsztaty uważnego czytania z "Ciotką Książkulą" 

2018-07-19 Warsztaty Capoeira 

2018-08-02 Warsztaty robienia "latawców" 

2018-08-09 Warsztaty rzeźbiarskie - pokaz 

2018-08-23 Warsztaty Zielarskie 

2018-08-30 Warsztaty "Sztuka prezentacji czy prezentacja na sztukę?" 

2018-10-27 Warsztaty rzeźbienia w dyni - Maraton ZUMBY 

2018-12-01 Warsztaty zdobienia pierniczków - Mikołajki  

2018-12-02 Warsztaty tworzenia choinek - Mikołajki 

Suma   17 

wystawy 2018-03-20 Wystawa prac konkurs "Motyw Wielkanocny" 

2018-09-29 Wystawa Rzeźb z drewna lokalnego artysty  

2018-09-30 Wystawa fotografii "Świat oczami Ani" - I Nadnarwiańskie spotkanie 
ze sztuką 

2018-12-13 Wystawa prac „Magia Świąt Bożego Narodzenia” 

2018-10-07 Wystawa Pokonkursowa "Rzeźba z dyni" 

Suma   5 

imprezy 
turystyczne i 
sportowo - 
rekreacyjne 

2018-01-17 Wyjazd do Muzeum domków dla lalek Warszawa 

2018-01-24 Wyjazd do Wytwórni filmów fabularnych i dokumentalnych 
Warszawa 

2018-09-02 Zakończenie Lata - gra miejska 

Suma   3 

inne 2018-05-26 Wojciechowe Świętowanie - występy artystyczne dzieci z CKiCZ 

2018-06-09 III Wojciechowy Turniej Szachowy 

2018-06-10 III Wojciechowy Turniej Szachowy 

2018-06-21 Pokaz taneczny podopiecznych CKICZ - taniec towarzyski 

2018-06-23 Występ podopiecznych CKiCz, Pokaz miecza japońskiego, ognisko 

2018-08-01 Obchody 74. Rocznicy Powstania Warszawskiego Apel Pamięci, 
obsługa 
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2018-08-25 Koncert Niepodległościowy "Na Chwałę Niepodległej"  Tomasz 
Stockinger  

2018-08-31 Obchody  79. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej, Rocznica 
Porozumień Sierpniowych, Apel pamięci 

2018-12-20 Pokaz taneczny podopiecznych CKICZ - taniec towarzyski 

Suma   9 

seanse filmowe 2018-12-02 Filmy "Pierwsza Gwiazdka", "Mikołaj i spółka" - Mikołajki 

Suma   1 

Suma końcowa   69 

 

W 2018 r.  CKiCZ było współorganizatorem 63 wydarzeń kulturalnych Miasta i Gminy.  

Tabela 18. Wydarzenia współorganizowane przez CKiCZ 

Rodzaj 
wydarzenia 

Data Nazwa wydarzenia 

koncerty 2018-01-14 Koncert podopiecznych CKiCZ - WOŚP 

2018-04-22 Uroczysta Msza św. z okazji Święta Patrona Chór "Cantores 
Adalberti" 

2018-06-28 Koncert pieśni patriotycznych "Marzenie o niepodległej" 
Wojciech Bardowski 

2018-07-28 „Krzyśki” 

2018-08-14 Święto Wojska Polskiego - Orkiestra Dęta, Zespół "Telefala", 
Zespół "Smasz" 

2018-09-09 Święto Darów Ziemi - Halina Mlynkova, Zespół "Exelent", 
Orkiestra Dęta, Chóry "Cantores Adalberti" i "Myśli Jana Pawła II 

2018-09-14 Recital Olga Bończyk 

2018-10-06 Zespół Kantyczki - Święto Dyni  

2018-10-06 Recital Anna Osmakowicz - Dzień Seniora 

2018-10-10 Jubileusz 25, 50, 60 - lecia pożycia małżeńskiego koncert Anna 
Osmakowicz Vocal Studio 

2018-10-11 Koncert Chóru "Cantores Adalberti" - SPOT dla Niepodległej  

2018-10-18 Koncert In Canto - L uroczysta sesja Rady Miejskiej 

2018-11-09 Koncert Niepodległa SP 

2018-11-09 Koncert Rafał Gozdew i Anna Broda - Uroczysta sesja 
"Niepodległościowa"  

2018-11-11 Koncert Chóru "Cantores Adalberti"  

2018-11-16 Recital Jacek Borkowski 

2018-11-23 Koncert Charytatywny na rzecz ratowania rozlewisk doliny 
Dolnej Narwii - Zespół Essox 

2018-12-13 Koncert podopiecznych CKiCZ - Wigilia Przedsiębiorców 

2018-12-15 Koncert instrumentalny, Kantyczki - Jasełka, Pastorałki 

2018-12-16 XXI Spotkanie Wigilijne, Pastorałki Koncert Fasolinek, Anna 
Osmakowicz, Chór „Cantores Adalberti” 

2018-12-18 Wigilia seniorów i osób samotnych - Aleksander Kabaciński 

2018-12-21 Koncert podopiecznych CKiCZ - Wigilia Sokół Serock 

Suma   22 
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pokazy 
teatralne 

2018-02-22 Spektakl teatralny "Serockie drogi do Niepodległości" 

2018-06-08 Pokaz teatralny dla rodziców Teatr Remiza "Ble" 

2018-06-16 Dni Skubianki Teatr Urwis "Pipi wędrowniczka" 

2018-06-30 Kabaret "Polefka" 

2018-08-18 Spektakl pt. "Kobieta Pryncypialna" 

2018-09-23 Wieczór w teatrze z MIK "Małe Zbrodnie Małżeńskie" 

2018-10-06 Dzień Seniora Teatr "Kobieta Pryncypialna" 

2018-10-20 Teatr Wilanów Spektakl "Stiptase" - Fundacja Nowa Wieś 

2018-11-13 Teatr Kultureska "Zielony Kapturek" 

2018-11-25 Wieczór w teatrze z MIK "Belfer" 

2018-12-15 Jasełka Grupa teatralna CKiCZ 

Suma   11 

prelekcje, 
spotkania, 
wykłady 

2018-05-09 Wykład nt. Cukrzycy 

2018-06-28 Wykład historyczny z okazji 100 - rocznicy odzyskania przez 
Polskę niepodległości w ramach zadania publicznego "Seniorzy 
w Hołdzie Niepodległości" 

2018-09-26 Debata Obywatelska Straż miejska, 

2018-10-02 Spotkanie SPIK-nijmy się  - Janusz Dłużniewski 

2018-10-20 Fundacja Nowa Wieś - spotkanie z Elżbietą Wichrowską "Nepal 
moje wędrówki" 

2018-11-27 Spotkanie PIK dla bibliotekarzy 

Suma   6 

warsztaty 2017-07-08 Warsztaty "Barbarki to robota" 

Suma   1 

wystawy 2018-10-20 Wystawa Ryszard Lewandowski - Fundacja Nowa Wieś 

Suma   1 

imprezy 
turystyczne i 
sportowo - 
rekreacyjne 

2018-06-17 Wycieczka Białystok - Supraś 

2018-07-14 Wycieczka do Torunia 

2018-09-15 Wycieczka Ossów - Zielonka 

Suma   3 

inne 2018-04-13 78 Rocznica Zbrodni Katyńskiej, Apel Pamięci  

2018-06-02 Dzień dziecka - Kania Nowa 

2018-06-03 Dzień dziecka - Wola Kiełpińska 

2018-06-09 Piknik rodzinny SP Serock - występy podopiecznych CKiCZ 

2018-06-16 Dni Skubianki - prowadzący,  Zespół "Clue" 

2018-06-17 Wianki w Wierzbicy - FOTOBUDKA 

2018-06-30 Wianki Kania Nowa 

2018-06-23 Zlot Mercedesów 

2018-07-28 „Krzyśki” Dj 

2018-08-14 Święto Wojska Polskiego, Dj, Parada Wojskowa 

2018-08-18 Koncert pod brzozami 

2018-09-14 Spotkanie Obywatelskie - prowadzenie Leszek Zduń 

2018-10-27 Maraton ZUMBY 

2018-11-11 Święto Odzyskania Niepodległości, Apel Pamięci, oprawa 
muzyczna 
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2018-11-17 65-lecie istnienia Klubu Sokół - obsługa 

2018-12-08 Turniej Szachowy 

2018-12-09 Turniej Szachowy Liga Mistrzów 

2018-12-16 XXI Spotkanie Wigilijne, Pastorałki - Pochód Mikołajów 

Suma   18 

konferencje 2018-10-13 65-lecie istnienia Klubu Sokół 12:00 

Suma   1 

Suma 
końcowa 

  63 

 

Działalność czytelnicza – Biblioteka 

W roku 2018 na terenie Miasta i Gminy Serock działały 2 placówki upowszechniania wiedzy i 

czytelnictwa: biblioteka w Serocku i pomieszczenie biblioteczne w Jadwisinie. Ilość woluminów w 

bibliotekach przypadająca na 1000 mieszkańców to 1902. Liczba wypożyczeń w bibliotekach na 1000 

mieszkańców  to 3520.  

W 2018 roku Biblioteka była organizatorem i współorganizatorem 24 wydarzeń kulturalnych. 
Na organizację przedsięwzięć promujących wiedzę i czytelnictwo  wydano 9 012 zł. 

 
Tabela 19. Wydarzenia organizowane przez Bibliotekę. 

Rodzaj 
wydarzenia 

Data  Nazwa wydarzenia 

prelekcje, 
spotkania, 
wykłady 

2018-01-20 Spotkanie z autorem Hanną Niewiadomską 

2018-01-25 Spotkanie autorskie - ppłk Krzysztof Przepiórka "Szturman" 

2018-02-09 Klub Miłośników Poezji "Poezja miłosna" 

2018-02-22 Spotkanie z podróżnikiem  - Jacek Pałkiewicz "Sztuka 
podróżowania" 

2018-03-01 Projekcja multimedialna Dr Artur Bojarski "Między 
Legionowem a Pułtuskiem młodzi bohaterowie drugiej 
konspiracji", Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” 

2018-03-14 Spotkanie autorskie - Marcin Rychcik ""Roman Wilhelmi. 
Biografia" 

2018-03-16 Klub Miłośników Poezji "Najpiękniejsze liryki rosyjskie w 
deklamacji w oryginale i w tłumaczeniach". 

2018-04-12 Prelekcja multimedialna - Erazm Domański „Martyrologia 
Polaków na wschodzie. Serocczanie w mogiłach Katyńskich” 

2018-04-20 Wieczorek poezji "Katyń" 

2018-05-08 Spotkanie z autorem Zuzanną Pol "Kim oni są Ci Muzeumanie" 

2018-05-18 Wieczorek poezji "Pod twoim wzrokiem, Matko (…) wyrasta 
moja miłość … .” 

2018-06-14 Wykład prof. Dr hab. Stefana Ciara "Ni ma jak Lwów" o Lwowie 
w polskiej pamięci, kulturze. 

2018-06-22 Wieczorek poezji " Reminescencje literackie sobótkowej nocy". 

2018-09-21 Jesienny poetycki skarbiec 

2018-10-24 Klub Miłośników Poezji 
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2018-10-25 Prelekcja Sławomir Błażewicz  "Polskie formacje na frontach I 
wojny światowej w dążeniu do odzyskania niepodległości". 

2018-11-28 XXXIII Spotkanie literackie "Niepodległość w poezji" 

2018-12-05 Klub Miłośników Poezji 

Suma   18 

warsztaty 2018-01-27 Zabawa w Bibliotece - "Niezwykłe zastosowanie zwykłych 
rzeczy" 

2018-04-07 Międzynarodowy dzień książki dla dzieci 

2018-05-09 Warsztaty bajkowe, Spotkanie z poduszakami 

2018-05-10 Warsztaty bajkowe, Spotkanie z poduszakami 

Suma   4 

pokazy 
teatralne 

2018-09-07 Narodowe czytanie "Przedwiośnie" Stefan Żeromski 

Suma   1 

imprezy 
turystyczne i 
sportowo - 
rekreacyjne 

2018-05-13 Bieg z książką 

Suma   1 

Suma końcowa   24 

 

 

Sport i rekreacja 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Serocku to jednostka budżetowa realizująca zadania gminy 

z dziedziny kultury fizycznej, rekreacji ruchowej i turystyki. Jego działalność finansowana była 

w całości poprzez Organizatora, a uzyskane dochody w całości odprowadzane do budżetu gminy. 

Ośrodek w ramach swojej działalności statutowej zobowiązany był do organizacji i prowadzenia: 

 zawodów i imprez sportowo – rekreacyjnych, 

 rozgrywek sportowych, 

 własnych sekcji i drużyn sportowych, 

 rozgrywek w ramach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej, 

 ośrodka wypoczynku letniego w Jadwisinie oraz konserwacji i udostępnienia posiadanej bazy 
sportowo – rekreacyjnej (stadion miejski z zapleczem sanitarnym, boisko piłkarskie 
w Jadwisinie, dwie siłownie -  w Serocku i w Jadwisinie, molo, plaża i kąpielisko, plac zabaw 
i budynek sanitarny). 

W porównaniu z 2017 rokiem wśród sekcji OSiR największą i najbardziej liczną sekcją stała się 

sekcja tenisa stołowego. Nie jest nią już sekcja piłki nożnej. Wynika to głównie z faktu, że wszystkie 

drużyny sportowe piłki nożnej, weszły pod auspicje Klubu Sportowego Sokół Serock. W ramach OSiR 

pozostała rekreacyjna sekcja piłki nożnej Oldboje i Weterani, w skład której wchodzą uczestnicy po 

35 roku życia. Nie mniej jednak OSiR stale współpracuje ze wszystkimi drużynami piłkarskimi KS Sokół 

Serock w zakresie treningów i organizacji meczów. 

 



Raport o stanie Miasta i Gminy Serock za 2018 rok 

________________________________________________________________________________ 

66 | S t r o n a  

 

Tabela 20. Sekcje Sportowe działające przy OSiR w Serocku w 2018 r. 
 

Lp. Nazwa Sekcji Ilość osób 

1. Klub Chudnijmy Razem 22 

2. Tenis Stołowy 50 

3. Fitness 24 

4. Siatkówka 27 

5. Oldboys piłka nożna 30 

6. Koszykówka 12 

7. Szachy 18 

8. Judo 26 

9. Korfball 25 

9. RAZEM 234 

 

Sekcja tenisa stołowego zrzeszająca łącznie 50 zawodników, zajmuje się szkoleniem dzieci, 

młodzieży. Podobnie jak w poprzednim roku, szkolenie odbywało się w trzech szkołach na terenie 

Miasta i Gminy Serock: w Serocku, w Jadwisinie i w Zegrzu. Dodatkowo w Serocku odbywały się także 

zajęcia wspólne dla najbardziej utalentowanej młodzieży połączone z treningami dorosłych 

zawodników pod okiem trenerów. Miasto i Gmina Serock wraz z Polskim Związkiem Tenisa 

Stołowego oraz Polskim Związkiem Korfballu podpisało porozumienia w zakresie rozwoju sportu w 

Mieście i Gminie Serock. Przedmiotem Porozumień jest współpraca Stron przy realizacji projektów z 

zakresu: upowszechniania dyscyplin tenis stołowy i korfball wśród dzieci, młodzieży i mieszańców 

Miasta i Gminy Serock. 

Alternatywą rekreacji ruchowej dla Pań była prowadzona sekcja fitness. W jej ramach 

wydzielone były trzy grupy. Grupy skupiały Panie o różnych zainteresowaniach sportowo-

rekreacyjnych. Fitness trenowano trzy razy w ciągu tygodnia, z czego dwie jednostki zajęć to 

intensywne ćwiczenia ruchowe, a jedne zajęcia to zdrowy kręgosłup. W związku ze zwiększoną 

konkurencją na terenie miasta sekcja gromadziła mniej chętnych niż w latach poprzednich. 

Tabela 21. Wydarzenia organizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji 

Termin Nazwa wydarzenia Miejsce 

Grudzień 2017 – 

luty 2018 
Liga Serock – Halowa Liga Piłki Nożne Hala PZSP  

12-28 stycznia 
Zima w mieście (Ferie) 

Wyjazd grupy do Dzierżoniowa (15-21.01.2018 r.) 

Hala PZSP, obiekty OSiR, 

wyjazdy na eventy 
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marzec -

czerwiec 
Runda Wiosenna Piłki Nożnej Stadion Miejski w Serocku 

kwiecień - 

czerwiec 
Runda Wiosenna Tenisa Stołowego Hala PZSP 

20 kwietnia 
Turniej Tenisa Stołowego – Wojciechowe 

Świętowanie na Sportowo 
Hala PZSP 

22 kwietnia 
Turniej Piłki Siatkowej OPEN – Wojciechowe 

Świętowanie na Sportowo 
Hala PZSP 

26 kwietnia 
Turniej zamykający IV Grand Prix Jeziora 

Zegrzyńskiego w Siatkówce Dziewcząt 
Hala PZSP 

12 maja 
Turniej 6 Piłkarskich OPEN – Wojciechowe 

Świętowanie na Sportowo 
OWL Jadwisin 

13 maja 
VI Bieg Wojciechowy - Wojciechowe Świętowanie 

na Sportowo 
Rynek Miejski w Serocku 

26 maja Półmaraton Zegrzyński Rynek Miejski w Serocku 

23 maja –          

29 maja 
Pobyt grupy z Czech OWL Jadwisin 

4 – 10 czerwca Pobyt grupy z Litwy/Wyjazd na Litwę OWL Jadwisin 

18 – 24 czerwca Pobyt grupy z Węgier OWL Jadwisin 

czerwiec-

sierpień 
Letnia Liga Tenisa Ziemnego Kort OSiR Serock 

10 czerwca Pierwszy Spływ kajakowy Joniec, Orzysz, Bug, Narew 

22 czerwca Zakończenie Sezonu Piłkarskiego 2016/2017 Stadion Miejski 

23 czerwca 
Wianki na Sportowo – I Runda LLŚP Inauguracja, 

Streetbasket, Beachkorfball 
Plaża Miejska w Serocku 

25 czerwca –      

1 lipca 
Pobyt grupy z Dzierżoniowa OWL Jadwisin 

14 lipca II Runda LLŚP Plaża Miejska w Serocku 
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15-16 lipca Serock Cup ul. Pułtuska w Serocku 

21 lipca Turniej 6 Piłkarskich - Krzyśki Sokolik Nowa Wieś 

22 lipca Drugi Spływ Kajakowy Joniec, Orzysz, Bug, Narew 

28 lipca III Runda LLŚP Plaża Miejska w Serocku 

sierpień -

listopad 
Runda Jesienna Piłki Nożnej Stadion Miejski w Serocku 

4 sierpnia IV Runda LLŚP Plaża Miejska w Serocku 

18 sierpnia V Runda LLŚP Plaża Miejska w Serocku 

19 sierpnia Trzeci Spływ Kajakowy Joniec, Orzysz, Bug, Narew 

31 sierpnia –     

1 września 
Twin Cities Cup 2018 Stadion Miejski w Serocku 

1 września 
Zakończenie Wakacji – VI Runda LLŚP Finał, 

Streetbasket, Beachkorfball 
Plaża Miejska w Serocku 

2 września Festyn w Jadwisinie OWL Jadwisin 

15 września  XI Wrześniowy Rajd Pamięci 
Plaża Miejska w Serocku -  

Ogródek Jordanowski w Zegrzu 

październik  - 

grudzień 
Runda Jesienna Tenisa Stołowego Hala PZSP 

28 października XVI Bieg Niepodległości – VII Serocka Dycha Rynek Miejski w Serocku 

2 listopada Niepodległościowy Turniej Tenisa Stołowego Hala PZSP 

4 listopada Niepodległościowy Turniej Piłki Siatkowej OPEN Hala PZSP 

8 listopada 
Turniej otwierający VI Grand Prix Jeziora 

Zegrzyńskiego 
Hala PZSP 

listopad – 

grudzień  

Halowa Liga Piłki Nożnej (niedziele w godz. 16-21 

lub 3 turnieje weekendowe) 
Hala PZSP 

8 grudnia  IV Mikołajkowy Turniej Szachowy Sala widowiskowa CKiCz 
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W roku 2018 OSiR zorganizował wiele imprez sportowych i rekreacyjnych. Były to zarówno 

imprezy jednorazowe, jak i cykliczne. Najważniejszymi blokami imprez sportowych są obchody Święta 

Patrona Serocka Św. Wojciecha na przełomie kwietnia i maja oraz obchody Święta Odzyskania 

Niepodległości w październiku i listopadzie. Ponownie zorganizowano liczne turnieje i zawody 

sportowe, z których największymi były biegi uliczne: V Bieg Wojciechowy w kwietniu oraz XV Bieg 

Niepodległości pod koniec października. OSiR organizował także akcje „Zima w mieście” i „Lato w 

mieście”, głównie dla dzieci i młodzieży.  W 2018 r. zainicjowaliśmy dwa duże turnieje piłkarskie: 

Serock Cup 2018 oraz Twin Cities Cup 2018 r. z udziałem drużyn zagranicznych (FC Liverpool, Victoria 

Pilzno, czy też miast partnerskich – Ignalina) oraz krajowych (Wisła Kraków, Reprezentacja Powiatu 

Legionowskiego, Lechia Dzierżoniów, Ruch Radzionków i innych w tym Naszego Sokoła Serock).  

Fot. 7. Serock CUP 2018 

 

źródło: Powiat Legionowski 

Statutowa działalność OSiR polega również na udostępnianiu i dbałości o infrastrukturę 

sportową w gminie Serock. W jej skład wchodzą: 

 kompleks sportowy przy ul. Pułtuskiej 47 w Serocku (budynek OSiR, stadion piłkarski, 

boisko ze sztuczną nawierzchnią, kort tenisowy, bieżnia i skocznia lekkoatletyczna, 

siłownia wewnętrzna, siłownia zewnętrzna),  

 Ośrodek Wypoczynku Letniego w Jadwisinie (domki letniskowe z terenem 

wypoczynkowym, boisko trawiaste do piłki nożnej),  

 Plaża Miejska w Serocku (teren wypoczynkowy plaży, boisko do piłki siatkowej, boisko 

do koszykówki, stoły do tenisa stołowego, siłownia zewnętrzna, wodny plac zabaw, molo 

(2), plac zabaw dla dzieci, budynek sanitarny, hangar i maszynownia),  

 kompleks sportowy „Sokolik” w Nowej Wsi (wielofunkcyjne boisko ze sztuczną 

nawierzchnią, boisko do piłki siatkowej, siłownia zewnętrzna, plac zabaw dla dzieci), 

 siłownia wewnętrzna w Jadwisinie.   

Pracownicy OSiR wykonują bieżące naprawy i konserwacje obiektów całej wyżej wymienionej 

bazy sportowej oraz dbają o jej dobry stan na co dzień.  
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W roku 2018 zostały wykonane następujące prace remontowe:  

 remont zaplecza i teren wokół OSiR (bezpieczne przejścia) wykonano gruntowną 

renowację murawy, montaż kostki i budowę blaszanego obiektu gospodarczego, 

odświeżono wnętrza budynku OSiR, dokonano naprawy kominów, montażu 

monitoringu, serwisu wszystkich siłowni,  

 remont mola na Plaży Miejskiej w Serocku (część lewa i prawa), remont placu wodnego, 

dokonano nawiezienia i oczyszczenia piasku, odmalowano i naprawiono zabawki na 

placu zabaw, dokonano impregnacji pomostów drewnianych,  

 w Ośrodku Sportowo-Wypoczynkowym Jadwisin dokonano montażu nawodnienia 

boiska, budowy parkingu oraz ścieżek z kostki pomiędzy domkami, bieżącej konserwacji 

domków, budowy wiaty, wycinki drzew i karp z jednoczesnymi nasadzeniami nowych,  

 gruntowne czyszczenie boiska w Nowej Wsi, montaż nowych urządzeń siłowni – 

orbitrek, naprawa piłkochwytów 

6.5. Pomoc społeczna i polityka prorodzinna 

Na podstawie art. 110 ust.1 ustawy o pomocy społecznej zadania pomocy społecznej 

w gminach wykonują jednostki organizacyjne – ośrodki pomocy społecznej. Ośrodek Pomocy 

społecznej w Serocku został utworzony na podstawie uchwały Nr 68/X/90 Rady Narodowej Miasta i 

Gminy Serock z dnia 27 kwietnia 1990 r. w sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Serocku.  

Zadania realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej: 

1) pomoc społeczna, 

2) świadczenia rodzinne, 

3) fundusz alimentacyjny; świadczenia na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy 

państwa w wychowywaniu dzieci, 

5) profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych, 

6) pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy 

Miasto i Gmina Serock, 

7) obsługa administracyjna Zespołu Interdyscyplinarnego, 

8) wspieranie rodziny, wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2015 r. o Karcie Dużej Rodziny, 

9) organizacja prac społecznie użytecznych dla bezrobotnych, 

10) potwierdzanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych, 

11) wypłata jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano 

ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które 

powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, 

12) tworzenie i rozwój kierunków działań skierowanych do seniorów, 

13) obsługa dotacji dla podmiotów prowadzących żłobki oraz nadzór nad żłobkami, klubami 

dziecięcymi i dziennymi opiekunami, 
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14) Klub Aktywności Społecznej –  miejsce, które służy do prowadzenia różnorakiej działalności 
społecznej wielu grup mieszkańców – osób starszych, dzieci i młodzieży, organizacji 
pozarządowych, grup samopomocowych. 

 

Dane o liczbie osób i rodzin którym udzielono pomocy i wsparcia oraz przyznano świadczenie w 
2018 roku przedstawiają poniższe tabele. 

 
Tabela 22. Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 

Wyszczególnienie Rok 2017 Rok 2018 

Osoby i rodziny, którym udzielono wsparcia 

Liczba osób 1 785 721 

Osoby i rodziny, którym przyznano świadczenie 

Liczba osób 2 785 721 

W tym: osoby długotrwale korzystające 3 72 58 

Wiek 0-17 4 202 198 

Wiek produkcyjny 5 432 380 

Wiek poprodukcyjny 6 151 143 

Liczba rodzin 7 528 516 

Liczba osób w rodzinach 8 1 567 1 546 

Kontrakt socjalny 

Liczba zawartych kontraktów socjalnych - ogółem 10 13 11 

Liczba osób objętych kontraktem socjalnym - ogółem 11 13 11 

 

 
Tabela 23. Liczba rodzin, liczba osób w rodzinach korzystających z pomocy społecznej 
 

 
Rok 
 

 
Liczba rodzin 

 

 
Liczba osób w rodzinach 

 

2017 544 1 598 

2018 564 1 659 

 

W 2018 roku w zakresie działań podejmowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej: 

 rozpoczęto realizację  projektu współfinansowanego ze środków UE „Serockie Centrum 

Usług Społecznych”, w ramach którego prowadzono zajęcia edukacyjne w Klubie Seniora 

z siedzibą w Klubie Aktywności Społecznej; zakupiono sprzęt rehabilitacyjny i 

uruchomiono wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego w Serocku przy ul. Pułtuskiej 16. 
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Zwiększono w znaczący sposób liczbę osób starszych i niesamodzielnych, na rzecz 

których świadczone są usługi opiekuńcze w domu,  

 opracowano Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie, 

 przeprowadzono kampanie profilaktyczne dla uczniów szkół z terenu miasta i gminy 

Serock w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej. 

Od 2012 roku funkcjonuje "Serocka Karta Dużej Rodziny 3+" – program mający na celu 

wsparcie dla rodzin wielodzietnych m.in. w zakresie świadczeń pieniężnych na rozpoczęcie roku 

szkolnego na każde dziecko (100 zł), ulg w opłatach za czynsz w lokalach wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu Miasta i Gminy Serock, ulg w opłatach za wodę, gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, świadczenia samorządowych przedszkoli publicznych i wiele innych.  

Istotnym działaniem mającym na celu wsparcie serockich rodzin, w tym zmniejszenia kosztów 

pobytu dzieci w niepublicznych żłobkach było wprowadzenie programu osłonowego – „Serockiego 

bonu żłobkowego”. Program ten zaczął działać od 1 kwietnia 2018 r. Z programu skorzystało 28 

rodzin na łączną kwotę 36 300 zł. Od września realizowany był rządowy Program „Dobry Start”, który 

polegał na wypłacie jednorazowych świadczeń w wysokości 300 zł, na rozpoczęcie roku szkolnego. 

Wypłacono 2 150 świadczeń na kwotę 645 000 zł. 

W październiku 2018 r. gmina Serock przystąpiła do Programu „Ogólnopolska Karta Seniora.” 

Karty seniora są wydawane dla osób, które ukończyły 60 rok życia, i uprawniają do zniżek  na terenie 

całego kraju w tych punktach, które przystąpiły do Programu. Pełna lista instytucji i firm 

oferujących  zniżki dostępna jest na stronie internetowej Ośrodka Pomocy 

Społecznej www.ops.serock.pl w „kafelku” Ogólnopolska Karta Seniora. 

Nie nowym, bo realizowanym od 2016 roku, jest Program „Rodzina 500+” – wydatki na jego 

realizację stanowią największą pozycję w budżecie Ośrodka Pomocy Społecznej. W 2018 r. z 

Programu Rodzina 500+  wypłacono świadczenia dla 1 206 rodzin na kwotę 10 365 600 zł. 

6.6. Ochrona zdrowia 

Programy zdrowotne 

W 2018 r. Miasto i Gmina Serock realizowała trzy programy polityki zdrowotnej: 

1. program polityki zdrowotnej szczepień ochronnych przeciw pneumokokom dla dzieci w 
wieku od dwóch do pięciu lat- uchwalony uchwałą Nr 291/XXVIII/2016 Rady Miejskiej w 
Serocku z dnia 19 grudnia 2016 r.  

2. program polityki zdrowotnej szczepień ochronnych przeciw grypie dla osób 
 z grupy szczególnego ryzyka- uchwalony uchwałą Nr 292/XXVIII/2016 Rady Miejskiej w 
Serocku z dnia 19 grudnia 2016 r.  

3. program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Miasta i 
Gminy Serock- uchwalony uchwałą Nr 293/XXVIII/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 19 
grudnia 2016 r.  
 

http://www.ops.serock.pl/
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Program polityki zdrowotnej szczepień ochronnych przeciw pneumokokom dla dzieci  

w wieku od dwóch do pięciu lat 

 Program realizowany był w okresie od 1 marca 2017 r. do 31 grudnia 2018 r. Realizatorem 

programu był SPIDERMED sp. z o.o. ul. Pułtuska 53D, 05-140 Serock. W budżecie Miasta i Gminy 

Serock zaplanowano środki finansowe na realizację ww. programu w łącznej wysokości 34.000 zł, w 

tym: w 2017 r.- 17.000 zł i 2018 r.- 17.000 zł. Adresatami programu byli rodzice bądź opiekunowie 

dzieci od ukończonego drugiego roku życia (24 miesiąc życia) do pięciu lat (59 miesiąc życia), będący 

mieszkańcami Miasta i Gminy Serock, posiadający aktualne zaświadczenie od lekarza podstawowej 

opieki zdrowotnej o braku przeciwwskazań do przyjęcia szczepionki przeciw pneumokokom.  

W 2018 r. zaszczepiono 56 dzieci i na ten cel wydatkowano 12.600 zł. 

Program polityki zdrowotnej szczepień ochronnych przeciw grypie dla osób 

 z grupy szczególnego ryzyka 

Program realizowany był w okresie od 1 marca 2017 r. do 31 grudnia 2018 r. Realizatorem 

programu był Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Serocku, 

 ul. Kędzierskich 2, 05-140 Serock. W budżecie Miasta i Gminy Serock zaplanowano środki finansowe 

na realizację ww. programu w łącznej wysokości 18.000 zł, w tym: w 2017 r.- 8.000 zł i 2018 r.- 

10.000 zł.  Program szczepień ochronnych przeciw grypie był skierowany do osób powyżej 55 roku 

życia, zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Serock, posiadających pozytywną kwalifikację lekarską 

stwierdzającą brak przeciwwskazań do przyjęcia szczepionki przeciw grypie. 

W okresie obowiązywania programu, tj. od 1 marca 2017 r. do 31 grudnia 2018 r.  
z programu skorzystało łącznie 552 osoby, w tym 266 osób w 2017 r. oraz 286 osób w 2018 r. 
 
Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców Miasta 
 i Gminy Serock na lata 2017-2019 
 

Program jest realizowany przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  

w Serocku przy ul. Kędzierskich 2. W 2018 r. w ramach programu rehabilitacji leczniczej zrealizowano 

świadczenia zdrowotne o łącznej wartości punktowej 16710  punktów.  

Z programu skorzystało łącznie 44 osoby.  W ubiegłym roku na realizację programu wydatkowano z 

budżetu gminy środki w wysokości 49 998,00 zł.  

Z programu może skorzystać każda osoba zamieszkała na terenie Miasta i Gminy Serock, 

która uzyska skierowanie od lekarza specjalisty lub lekarza POZ i zakwalifikuje się na określony rodzaj 

zabiegów w ramach zagwarantowanych środków finansowych. 

Okres realizacji programu: od 1 marca 2017 r. do 31 grudnia 2019 r.  

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Serocku został utworzony  

1 kwietnia 2001r. na podstawie uchwały Nr 196/XXXVII/2000 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 26 

kwietnia 2000 r.  Siedziba Zakładu mieści się przy ul. Antoniego i Apoloniusza Kędzierskich 2. 

Podstawowym celem działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Serocku 
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jest ambulatoryjne udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, 

fizjoterapii, położnictwa i ginekologii oraz stomatologii.  

 Zgodnie ze stanem na dzień 31 grudnia 2018 r., Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej w Serocku obejmował opieką medyczną 7 128 pacjentów.  

Zatrudnionych jest 6 lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej (w tym lekarze pediatrzy). Są to 

lekarze pracujący od poniedziałku do piątku z indywidualną liczbą godzin 3, 5 lub 7 dziennie, 

zabezpieczający dostępność do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w obowiązujących 

systemowo godzinach od 8.00 do 18.00. W 2018 r. lekarze podstawowej opieki zdrowotnej udzielili 

50 450 porad lekarskich, w tym 685 wizyt w domu pacjenta.  

W podstawowej opiece zdrowotnej nie ma kolejki oczekujących. Pacjenci są przyjmowani w 

dniu zgłoszenia. W Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Serocku na 1000 

zadeklarowanych pacjentów przypada 0,84 lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. W okresach 

zwiększonej zachorowalności na grypę i schorzenia grypopochodne lekarze wydłużają czas pracy, aby 

przyjąć wszystkich chorych.  

6.7. Transport publiczny 

Lokalna Komunikacja Autobusowa (LKA) została uruchomiona na terenie Miasta i Gminy Serock 

w roku 2011 w formie pilotażowej. Na przestrzeni lat wielokrotnie, na podstawie zgłaszanych przez 

mieszkańców wniosków, zwiększano jej zakres.  

LKA składa się z 10 linii: 6 w dni robocze oraz 4 w weekendy. 

Linie I i II to tzw. „pętle”, czyli linie objeżdżające praktycznie cały teren gminy po zachodniej 

stronie Narwi. Linie III i IV obejmują swoim zasięgiem miejscowości położone po wschodniej stronie 

Narwi. Są one połączone z linią Serock – Legionowo PKP, dzięki czemu pasażerowie mieszkający na 

wspomnianym obszarze mają bezpośrednie połączenie z Legionowem. Linie V (Stanisławowo – Dębe 

– Legionowo PKP) i VI (Serock – Legionowo PKP) komunikują mieszkańców Miasta i Gminy Serock z 

miastem powiatowym. Cieszą się one największym zainteresowaniem mieszkańców, dlatego też 

składają się z największej liczby kursów. 

Według danych przesłanych przez Operatora w roku 2018 sprzedano 157 030 biletów 

jednorazowych oraz 1575 biletów miesięcznych. Zdecydowana większość biletów, zarówno 

jednorazowych jak i miesięcznych została zakupiona przez pasażerów linii ze Stanisławowa do 

Legionowa oraz z Serocka do Legionowa. Niecałe 10 % wszystkich biletów jednorazowych oraz mniej 

niż 40 % biletów miesięcznych sprzedano na kursach linii I – IV, czyli niewybiegających poza granice 

gminy Serock.  
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Fot. 8. Przystanek komunikacji miejskiej w Serocku 

 

źródło: UMiG Serock 

Z dniem 3 września 2018 r. na linii Serock – Legionowo PKP zwiększono liczbę kursów o 9. Po 

zmianie składała się ona z 34 kursów.  

 Przez Miasto i Gminę Serock przebiega także wiele połączeń autobusów dalekobieżnych, które 

komunikują mieszkańców między innymi z m. st. Warszawą. Liczba połączeń w ciągu roku wahała się 

od 35 do 50.  

6.8. Promocja Miasta i Gminy 

Działania promocyjne w 2018 roku w dużej mierze wiązały się z obchodami 100. rocznicy 

odzyskania przez Polskę Niepodległości. Serockie wydarzenia niepodległościowe objęte zostały 

honorowym patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy, a przyświecające im hasło: „Serockie drogi 

do niepodległości”, zwracało uwagę na lokalną historię. Hasło to wykorzystano np. w projekcie 

graficznym logotypu niepodległościowego, którym oznaczany był m.in. wydawany każdego miesiąca 

Informator Gminy Serock, materiały promocyjne, gminna korespondencja wysyłana z serockiego 

urzędu czy wystawy o tematyce niepodległościowej,  powstałe z okazji roku jubileuszowego. Dwie 

wystawy outdoorowe – Serockie oraz Polskie Drogi do Niepodległości, prezentowane były na rynku 

oraz przy ulicy Pułtuskiej przy budynku Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku.  

Już na początku roku odbyła się konferencja historyczna „Serockie drogi do Niepodległości 100. 

rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę” z udziałem historyków, których referaty zostaną 

wydane w 2019 r. w pozycji książkowej. Wydarzenie to, oraz zajęcia o tematyce niepodległościowej 

dla uczniów serockich szkół,  zorganizowane było w partnerstwie z Muzeum Historycznym w 

Legionowie.  
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Fot.  9. Konferencja historyczna Serockie drogi do niepodległości 

 

źródło: UMiG w Serocku 

Wiosną 2018 r. na budynku wielorodzinnym przy ul. Pułtuskiej powstał mural upamiętniający 

odzyskanie niepodległości w 1918 r., na ścianie ratusza odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą 

niepodległościowej rocznicy, a w ramach akcji "100 życzeń dla Polski na 100-lecie odzyskania 

niepodległości”, na specjalnie przygotowanej kartce urodzinowej, zamieszczonej na 

stronie www.serock.pl, można było zamieścić swoje życzenia dla Polski.  

Ciekawym projektem był cykl warsztatów artystyczno-historycznych pn. "Myślę o 

Niepodległości" –podczas których mieszkańcy Miasta i Gminy Serock reprezentowani przez m.in 

przedszkolaki, uczniów czy seniorów, mówili o tym, jak rozumieją dzisiaj pojęcie "Niepodległość". 

Materiał filmowy i fotograficzny z warsztatów wykorzystano w spocie niepodległościowym 

zaprezentowanym podczas wielkiego koncertu niepodległościowego „Na chwałę 

Niepodległej” z udziałem Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego.  

W marcu  odbył się w Serocku X Sejmik Krajoznawczy Województwa 

Mazowieckiego organizowany przez Warszawski Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-

Krajoznawczego przy wsparciu Izby Pamięci i Tradycji Rybackich oraz Centrum Kultury i Czytelnictwa 

w Serocku. W maju, z okazji ogólnopolskiej akcji ”Noc Muzeów” w Izbie Pamięci i Tradycji Rybackich 

odbyło się spotkanie współorganizowane przez rekonstruktorów z  7. Pułku Lansjerów 

Nadwiślańskich. W czasie spotkania prezentowano broń i działania „Kawalerii w wojnie o odzyskanie 

niepodległości 1918 – 1921”.  

https://serock.pl/2761,2018-rok?tresc=17019
https://serock.pl/2761,2018-rok?tresc=16287
https://serock.pl/2761,2018-rok?tresc=16287
https://www.serock.pl/
http://www.historia.serock.pl/2894,2018?tresc=16566
http://www.historia.serock.pl/2894,2018?tresc=16566
http://www.historia.serock.pl/2894,2018?tresc=16988
http://www.historia.serock.pl/2894,2018?tresc=16988
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Tradycyjnie w lipcu odbyła się już VII edycja imprezy plenerowej pn. „To Barbarki robota”- 

warsztaty rzemieślnicze na podgrodziu, gdzie u stóp wzgórza grodowego, które było świadkiem 

powstawania i rozwoju Serocka, przypominane są i rekonstruowane dawne dzieje Serocka. Pokazy 

średniowiecznych wojów, historyczne zabawy, pokazy rzemieślnicze np. wikliniarzy, pszczelarzy, 

garncarzy, serockich gospodyń czy warsztaty rękodzieła artystycznego, to tylko niektóre atrakcje, 

czekające na serocczan i gości odwiedzających miasto. Latem przypomnieliśmy również o 55 

urodzinach Jeziora Zegrzyńskiego publikując na stronie www.historia.serock.pl  graficzny zapis 

wystawy, która została przygotowana na 50-lecie Jeziora Zegrzyńskiego. Pozwoliło to odświeżyć 

informacje o wydarzeniu, które w ogromnej mierze zaważyło na rozwoju i obecnym charakterze 

gminy. W sezonie letnim mieszkańcy i turyści chętnie korzystali ze sponsorowanych przez Miasto i 

Gminę Serock rejsów promocyjnych statkiem po Jeziorze Zegrzyńskim.  

Fot. 10. Rejsy promocyjne po Jeziorze Zegrzyńskim 

 

źródło: UMiG w Serocku 

W ciągu całego roku, ratusz pełnił tradycyjnie rolę galerii - sali wystawowej. Prezentowane były 

tu dzieła wykonane przez dzieci, młodzież i dorosłych, powstałe w wyniku gminnych konkursów 

plastycznych oraz zajęć plastycznych prowadzonych w klubie Aktywności Społecznej. Eksponowane 

były również obrazy, rękodzieło i fotografie wykonane głównie przez mieszkańców gminy, a także 

różne wystawy okolicznościowe przypominające m.in. o rocznicach ważnych wydarzeń historycznych. 

We wrześniu mieliśmy okazję przedstawić historię Serocka na I Kongresie Historycznych 

Miejscowości Mazowsza w Warszawie, gdzie w oparciu o film przedstawiający wielowiekową historię 

naszego miasta oraz prezentację działań promujących dziedzictwo historyczne - przygotowaną przez 

Izbę Pamięci i Tradycji Rybackich w Serocku -  referowany był temat „Dziedzictwo historyczne i duch 

http://www.historia.serock.pl/
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miejsca, a jakość życia i pobudzanie osadnictwa”. Obchodziliśmy uroczyście 20 lecie współpracy z 

Ignaliną, miastem partnerskim z Litwy i przypomnieliśmy o 20. rocznicy ufundowania Sztandaru dla 

Rady Miejskiej w Serocku – który społeczność miasta i gminy przekazała Radzie w dniu 7 listopada 

1998 roku, w 80. rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Po listopadowej, uroczystej sesji 

Rady Miejskiej, zorganizowanej dla uczczenia jubileuszu odzyskania niepodległości w 1918 roku, 

posadzony został dąb pamięci poświęcony druhowi Henrykowi Sobolewskiemu, strażakowi - 

ochotnikowi, który w historii serockiej OSP zapisał się szczytnymi działaniami. Posadzenie drzewa 

było jedną z niewielu okazji zobaczenia sztandaru, który z uwagi na swój wiek jest bardzo rzadko 

prezentowany poza strażnicą, gdzie znajduje się na co dzień. 

Fot 11. Wieczór w Izbie Pamięci i Tradycji Rybackich w Serocku  

 

źródło: UMiG w Serocku 

Wśród wielu działań promocyjnych były również te związane z projektowaniem różnych 

materiałów promocyjnych typu ulotki, zaproszenia, życzenia; fotografowaniem wydarzeń gminnych i 

przygotowaniem artykułów promocyjnych do prasy lokalnej i wydawnictw turystycznych; 

projektowaniem i zamieszczeniem w przestrzeni publicznej banerów, rollupów, tablic promocyjno-

informacyjnych zwracających uwagę na wydarzenia zawarte w gminnym kalendarzu imprez 

kulturalnych i sportowych oraz przybliżających atrakcje turystyczne gminy. Corocznym działaniem 

jest wydanie promocyjnego kalendarza na następny rok – tym razem z fotografiami mieszkańców, 

którzy uchwycili „Nadnarwiańskie wschody i zachody słońca”, jak również przygotowanie gadżetów 

promocyjnych wręczanych w trakcie gminnych wydarzeń na stoisku promocyjnym Serocka. Z 
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promocją gminy wiązało się także: modernizacja strony www.serock.pl, codzienne prowadzenie 

strony Urzędu Miasta i Gminy Serock i Izby Pamięci, fanpage`ów na Facebooku, informatora sms oraz 

aplikacji informacyjno-promocyjnej Bliska. 

Izba Pamięci i Tradycji Rybackich oprócz przedstawiania ekspozycji multimedialnej i 

zapoznawania gości z historią Serocka i okolic, pełniła rolę informacji turystycznej, współpracowała z 

przewodnikami i prowadziła działalność wystawienniczą. Jednym z efektów działań wystawienniczych 

była wystawa poświęcona zwyczajom i rzemiosłu flisackiemu, Atrakcyjna graficznie i pełna – jak inne 

wystawy - treści edukacyjnych stała się  atrakcją ul. św. Wojciecha. 

Fot 12. Samorządowy Serock 

 

   źródło: UMiG w Serocku 

Jesienią 2018 roku cyklem wydarzeń pod nazwą „Samorządowy Serock” podsumowaliśmy działania 

serockiego samorządu od 1990 roku do końca VII kadencji Rady Miejskiej w Serocku, a ich 

uczestnikom wręczyliśmy pamiątkową grafikę z serockim ratuszem. 

6.9. Funkcjonowanie gminnych jednostek organizacyjnych 

6.9.1. Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej  

Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku jest jednostką 

organizacyjną  i wykonuje zadania własne Gminy Miasto i Gmina Serock. Zakład zajmuje się 

m.in.  gospodarką komunalną, utrzymaniem czystości i porządku oraz zieleni, bieżącym utrzymaniem 

dróg, administruje gminnym zasobem mieszkaniowym, nadzorem nad firmą odbierającą odpady 

http://www.serock.pl/
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komunalne od właścicieli nieruchomości oraz prowadzi punkt selektywnej zbiórki 

odpadów   w Serocku (PSZOK). 

Gospodarka odpadami 

Miejsko–Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku prowadzi nadzór nad prawidłową 

realizacją umowy dotyczącej odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących z 

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z nieruchomości, na których znajdują się 

domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno–wypoczynkowe. 

W 2018 roku opłatą za odbiór odpadów objętych było 14 007 osób mieszkających na stałe (opłata za 

osobę) oraz 2 847 działek (opłata ryczałtowa od działki).  Stawka za odbiór odpadów wynosiła 

odpowiednio 10 zł miesięcznie od osoby (w przypadku gdy odpady były zbierane i odbierane 

w sposób selektywny) i 20 zł miesięcznie od osoby (w przypadku gdy odpady nie były zbierane 

i odbierane w sposób selektywny). Stawka za odbiór odpadów – roczna opłata  ryczałtowa od 

nieruchomości wykorzystywanych na cele letniskowe wynosiła 120 zł od nieruchomości (w przypadku 

gdy odpady były zbierane i odbierane w sposób selektywny) i 240 zł od nieruchomości (w przypadku 

gdy odpady nie były zbierane i odbierane w sposób selektywny). 

W okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. z terenu gminy, bezpośrednio od właścicieli 

nieruchomości odebrano następujące ilości odpadów komunalnych: 

 niesegregowane odpady komunalne – 2.372,36 tony, 

 odpady segregowane – ogółem 699,47 ton, w tym: opakowania z papieru  

i tektury – 76,36 ton, opakowania z tworzyw sztucznych – 131,98 ton, opakowania z 

metali – 56,26 ton, zmieszane odpady opakowaniowe – 93,74 tony, opakowania ze szkła 

– 273,23 tony, opakowania wielomateriałowe – 67,90 ton, 

 odpady biodegradowalne – 174,72 tony, 

 odpady wielkogabarytowe, w tym sprzęt agd, rtv – 115,70 ton, 

 zużyte opony – 7,9 ton. 

 W ramach funkcjonującego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zebrano w 

2018 roku następujące ilości i rodzaje odpadów: 

 odpady segregowane – ogółem 66,02 ton, w tym: opakowania z papieru  

i tektury – 23,49 tony, opakowania z tworzyw sztucznych – 24,07 tony, opakowania ze 

szkła – 18,46 ton, 

 odpady biodegradowalne – 206 ton, 

 odpady poremontowe – 150,20 ton, 

 odpady wielkogabarytowe, w tym sprzęt agd, rtv – 113,274 ton, 

 odpady niebezpieczne (odpady chemiczne niebezpieczne w postaci farb, lakierów, 

rozpuszczalników) – 0,984 tony, 

 zużyte opony – 10,22 ton. 

W 2018 roku nie zlecano firmie zewnętrznej likwidacji dzikich wysypisk. 

Bieżące utrzymanie dróg 

W 2018 roku na bieżące utrzymanie dróg wydano kwotę blisko 1.500.000 zł. Dzięki niej 

realizowano zimowe utrzymanie 90 km dróg asfaltowych, 50 km chodników, wyrównano 
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i utwardzono powierzchniowo blisko 102 km dróg gruntowych, uzupełniono blisko 1850 m² ubytków 

w nawierzchni asfaltowej oraz wymieniono około 200 szt. znaków oznakowania pionowego. 

Odnowiono lub pomalowano blisko 3000 m² oznakowania poziomego. Ponadto na drogach gminnych 

wykonano szereg prac polegających na konserwacji istniejących rowów, przepustów drogowych i 

odwodnień, usunięto 20.000 m²  zakrzaczeń, przeprowadzono zabiegi pielęgnacyjne na 540 

drzewach, zbierano odpady oraz koszono trawę na poboczach dróg i terenach zielonych. 

Wielokrotnie przeprowadzano mechaniczne zamiatanie dróg o nawierzchni utwardzonej. W 2018 

roku przeprowadzono i rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na „Zimowe utrzymanie dróg i 

chodników na terenie miasta i gminy Serock w sezonie zimowym 2018/2019”. Umowa została 

podpisana z firmą zewnętrzną, która w postępowaniu przetargowym zaproponowała 

najkorzystniejsze warunki. Zgodnie z umową, zakres prac obejmuje odśnieżanie jezdni dróg i 

likwidację śliskości dróg poprzez posypywania jezdni mieszanką piaskowo-solną oraz samą solą, a 

także odśnieżanie chodników, placów, parkingów, ścieżek rowerowych wraz z likwidacją śliskości za 

pomocą mieszanki piaskowo – solnej. W zakres zimowego utrzymania wchodzi ponad 70 km dróg 

asfaltowych, ponad 80 km dróg o nawierzchni gruntowej oraz około 40 km chodników i ścieżek 

rowerowych. Umowa została zawarta do dnia 15 kwietnia 2019 roku. Wartość zamówienia, zgodnie z 

podpisaną umową nie przekroczy kwoty 885.272,76 zł. W zakresie zimowego utrzymania znajdują się 

również drogi, ulice place oraz parkingi zlokalizowane w Serocku, a nie uwzględnione w umowie z 

firmą zewnętrzną. Zadania te Zakład realizuje własnym sprzętem. Na wyposażeniu znajdują się trzy 

ciągniczki do odśnieżania chodników, dwa ciągniki do odśnieżania ulic, trzy posypywarki ciągnikowe, 

ładowarka ciągnikowa, samochód ciężarowy wyposażony w pług i posypywarkę. Każdego roku Zakład 

modernizuje i rozbudowuje posiadaną bazę sprzętową. W 2018 roku zakupiono nową posypywarkę 

ciągnikową która zastąpiła   wyeksploatowany już  stary przeszło 30-letni sprzęt. 

W 2018 r. przeprowadzono gruntowny remont schodów wraz z pochylnią dla wózków i 

rowerów przy ul. Rybaki w Serocku. Wyremontowano także schody przy ul. Sienkiewicza w Serocku 

stanowiące dojście do ul. Rybaki. Remont w/w obiektów w znaczący sposób przyczynił się do 

poprawy bezpieczeństwa i komfortu osób uczęszczających tymi ciągami komunikacyjnymi. 

W 2018 roku Miejsko – Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku realizował 

porozumienie zawarte z Starostą Legionowskim dotyczące bieżącego utrzymania dróg powiatowych. 

W ramach zawartego porozumienia Zakład wykonywał mechaniczne zamiatanie dróg, wycinkę 

zakrzaczeń, zimowe utrzymanie chodników, koszenie terenów zielonych oraz poboczy dróg. Łącznie 

na ten cel wydatkowano kwotę 155.000 zł. 

Administracja zasobem mieszkaniowym gminy 

Zakład administruje 204 lokalami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy. 

Informacje dotyczące działalności w 2018 roku znajdują się w rozdziale 4.3.  

Tereny zieleni 

Jak każdego roku, tak i w 2018 roku Miejsko – Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej 

w  Serocku realizował nasadzenia drzew, krzewów i kwiatów oraz pielęgnację istniejącej zieleni. W 

2018 roku posadzonych zostało ponad 60 drzew, w tym 49 klonów kulistych w pasach drogowych 
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ulicy Warszawskiej i Pułtuskiej w Serocku oraz na przedłużeniu ulicy Pułtuskiej w Wierzbicy – Osiedle 

na Skarpie, a także 12 Lip drobnolistnych w pasie drogowym ulicy Drewnowskiego w Zegrzu. W 

miejscach gdzie była potrzeba uzupełniano również na bieżąco pojedyncze nasadzenia, zarówno 

drzew i krzewów. 

W Serocku założono i obsadzono bylinami, trawami ozdobnymi i krzewami nowe rabaty. 

Rabaty takie założono przy ulicy Pułtuskiej, Farnej, Św. Wojciecha  oraz przy ulicy Nasielskiej przed 

siedzibą Miejsko – Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej. Zrewitalizowano również teren zieleni 

przed ciągiem handlowo – usługowym Osiedla Nowy Świat przy ulicy Pułtuskiej. Zastosowanie bylin i 

traw ozdobnych jest zgodne z najnowszymi trendami w zakresie urządzania terenów zieleni miejskiej. 

 W ramach rewitalizacji terenu na Trakcie Spacerowym w Serocku zamontowano nową 

fontannę, składającą się z trzech podświetlanych kul granitowych, z których niedużymi strumieniami 

imitującymi źródło wypływa woda, obmywająca kule. Wybór fontanny podyktowany był zarówno jej 

funkcjonalnością, trwałością elementów, wyglądem, w tym innowatorskim połączeniem światła i 

wody, a także dopasowaniem do architektury otoczenia na Trakcie Spacerowym.  

Wykonano podświetlenie miejsca wypoczynkowego przy ulicy Zdrojowej w Serocku, mające 

na celu podkreślenie piękna tego urokliwego miejsca, również po zmierzchu. W miejscu 

podświetlenia dosadzone zostały hosty ogrodowe – rośliny, pasujące do rosnącej w tym naturalnie 

podmokłym miejscu roślinności. 

Wszystkie tereny zieleni, administrowane przez Miejsko – Gminny Zakład Gospodarki 

Komunalnej w Serocku, zarówno w mieście, jak i na terenie gminy, podlegały niezbędnym zabiegom 

pielęgnacyjno – ochronnym, związanym z ich utrzymaniem – podlewanie, nawożenie, opryski przeciw 

szkodnikom, pielenie, przycinanie, formowanie krzewów i drzew. Prace prowadzone były we 

własnym zakresie przez pracowników zakładu.  

Place zabaw 

Miejsko – Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w 2018 roku administrował 10 placów 

zabaw na terenie całej gminy. Na każdym z placów wykonany jest co roczny przegląd urządzeń przez 

inspektora nadzoru budowlanego. Ponadto dwa razy w roku wymieniany jest piasek w piaskownicach 

(piasek musi być atestowany). Dodatkowo w okresie wiosennym  wykonywane są prace 

konserwacyjne urządzeń zabawowych. 

Jednym z innych zadań należących do M-GZGK w Serocku jest zajmowanie się ścieżkami 

pieszymi i rowerowymi. W 2018 r. zostały wykonane prace rewitalizacyjne na odcinku Wierzbica 

Serock Jadwisin. Prace te polegały na odnowieniu i naprawie w razie potrzeby ławek, koszy, 

nawierzchni czy tablic edukacyjnych. 

6.9.2. Miejsko-Gminny Zakład Wodociągowy 

W 2018 roku zakład wyprodukował i dostarczył odbiorcom 797,5 dam3 wody z czego 728,1 

dam3 to woda dostarczona gospodarstwom domowym i indywidualnym gospodarstwom rolnym. 

Pozostała ilość to woda dostarczona dla jednostek organizacyjnych praktycznie w 100% 
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wykorzystywana jako woda na potrzeby socjalne. Maksymalna zdolność  produkcyjna urządzeń 

wodociągowych to 6717 m3/d. Na koniec 2018 roku funkcjonowało 220,9 km sieci wodociągowej, 

4743 przyłącza wodociągowe do budynków mieszkalnych i innych  obiektów budowlanych. W 2018 

roku usunięto 42 awarie wodociągowe na urządzeniach oraz wykonano następujące inwestycje 

wodociągowe: 

 budowa sieci wodociągowej we wsi Kania Nowa ul. Wspólna etap I 

 budowa sieci wodociągowej w Serocku ul. Zakroczymska 

 budowa sieci wodociągowej w Borowej Górze i Stasim Lesie 

 budowa sieci wodociągowej w Serocku ul. Herberta 

 budowa sieci wodociągowej we wsi Borowa Góra wraz przyłączami (od ul. Długiej) 

 budowa sieci wodociągowej we wsi Borowa Góra ul. Skośna  

 budowa odcinków sieci wodociągowej w Serocku ul. Kuligowskiego i Sadowa 

 budowa sieci wodociągowej w Serocku ul. Niepodległości 

 wykonanie wizualizacji pracy SUW Łacha wraz z transmisją danych przez strony WEB 

 remont budynku SUW Skubianka 

 wykonanie dokumentacji technicznej na budowę wodociągu w Stasim Lesie ul. Tęczowa i 

w Jachrance ul. Gajowa 

 wykonanie koncepcji zwiększenia zaopatrzenia w wodę wsi Nowa Wieś, Kania Polska, 

Kania Nowa i Cupel 

Na dzień dzisiejszy jednym z priorytetów na najbliższe lata jest przebudowa wodociągów we 

wsi Marynino, Karolino i Dębinki. Tym bardziej iż wodociąg we wsi Dębinki to wodociąg 

azbestocementowy z początku lat 70-tych , XX wieku. 

6.10. Bezpieczeństwo 

Straż Miejska 

 Straż Miejska funkcjonuje w oparciu o ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych, 

która określa zadania i obowiązki formacji. Każdego dnia strażnicy reagują na każde zgłoszenie 

obywateli, starając się pomóc, rozwiązać problem, usunąć usterkę, uruchomić pojazd, wezwać pomoc 

innych służb. W 2018 r. funkcjonariusze SM Serock wystawili 143 mandaty karne na łączną kwotę 

15 500,00 zł. 2286 interwencje zostały zakończone pouczeniem. Strażnicy Miejscy podejmowali także 

inne interwencje związane m.in. : 

 zakłóceniem spokoju i ciszy nocnej mieszkańców (78 interwencji), 

 interwencje drogowe, związane w szczególności z niewłaściwym parkowaniem aut (128 

interwencji), 

 awariami urządzeń technicznych na terenie miasta i gminy (58 interwencji), 

 nietrzeźwymi osobami (75 interwencji). 

 Straż Miejska w Serocku brała aktywny udział w zabezpieczeniach wszystkich imprez 

i uroczystości organizowanych na terenie Miasta i Gminy Serock – zarówno świeckich, jak 
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i tych o charakterze sakralnym. W ubiegłym roku zakupiono także nowy radiowóz dla funkcjonariuszy 

Straży Miejskiej, marki Ford.  

Ochotnicze Straże Pożarne 

 W 2018 r. pozyskano środki finansowe w wysokości 130 000,00 zł na zakup fabrycznie 

nowego samochodu pożarniczego marki MAN, którym dysponuje jednostka Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Woli Kiełpińskiej. Dodatkowo, w celu wyposażenia pojazdu zakupiony został zestaw 

uniwersalnych narzędzi hydraulicznych marki Holmatro, wykorzystywanych w trakcie prowadzonych 

działań ratowniczych. 

Fot 13. Przekazanie samochodu OSP Wola Kiełpińska 

 

źródło: UMiG w Serocku 

 W grudniu 2018 r. zostało podpisane porozumienie intencyjne kupna-sprzedaży wozu 

strażackiego pomiędzy Miastem i Gminą Serock, a Ochotniczą Strażą Pożarną w Starych Gnatowicach. 

Porozumienie sfinalizowane zostało w lutym 2019 r. Odkupiony od jednostki OSP ze Starych 

Gnatowic pojazd ratowniczo-gaśniczy przekazany został jednostce OSP Stanisławowo. 

 W minionym roku pozyskane zostały także środki finansowe z Funduszu Sprawiedliwości w 

wysokości 37 581,39 zł. Podana kwota przeznaczona została na zakup sprzętu ratowniczego dla 

gminnych jednostek OSP. Zakupione zostały m. in. piły spalinowe, defibrylator, maszt oświetleniowy, 

stabilizator i podpory do pojazdów. 

 

 

 


