
 

Referat Spraw Obywatelskich 

Początek roku, to zwykle okres podsumowania roku ubiegłego. Poniżej przedstawiamy 

Państwu ciekawe inicjatywy, które miały miejsce w 2012 roku w Referacie Spraw 

Obywatelskich oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego w Serocku. 

1. Zamelduj się i wygraj cenne nagrody „Akcja zamelduj się” 

W 2012 roku była kontynuowana akcja „Zamelduj się w gminie Miasto i Gmina Serock”. 

Akcja miała na celu  zachęcenie mieszkańców do zameldowania się na pobyt stały zgodnie z 

faktycznym miejscem zamieszkania.  W powyższej akcji co setna meldująca się osoba została 

nagrodzona. Należy nadmienić, że powyższa akcja była prowadzona od 01.03.2010 roku.  

W wyniku przeprowadzonej akcji – od jej początku, tj. od 01.03.2010 roku do 31.12.2012 

roku zameldowało się 889 osób. Akcja miała ważny cel społeczny, ponieważ każda meldująca 

się osoba  odprowadza od uzyskanych przez siebie dochodów podatki, które zasilają budżet 

gminy. Dzięki temu pozyskuje się środki na realizację różnego rodzaju inwestycji. 

 

2. Kampania zapobiegająca sprzedaży alkoholu nieletnim 

 

Urząd Miasta i Gminy w Serocku w lipcu przystąpił po raz kolejny do kampanii „Pozory mylą, 

dowód nie”. Zadaniem kampanii było ograniczenie sprzedaży alkoholu osobom 

niepełnoletnim oraz przeciwdziałanie spożyciu alkoholu przez nieletnich. W wyniku tej akcji 

duża liczba osób dowiedziała się o kampanii, a co za tym idzie zwiększyła się świadomość 

społeczna w tej kwestii. Wiemy jednak, że można zrobić więcej. 

Warto także wspomnieć, że 11 sierpnia 2012 roku w ramach kampanii „Pozory mylą, dowód 

nie” na antenie TVP INFO relacjonowano na żywo wyjazdową prognozę pogody z plaży 

miejskiej w Serocku.  

Przed nagraniem programu telewizyjnego wraz z ekipą odwiedziliśmy kilka sklepów na 

terenie gminy celem nagrania materiału i pokazania przebiegu kampanii. Powyższe działanie 

bardzo motywująco wpłynęło na sprzedawców, a wieść, że „coś się dzieje” szybko dotarła do 

nich. Przebieg kampanii prezentowany był również przez przedstawicieli gminy na antenie 

Polskiego Radia. Zarówno wystąpienie telewizyjne, jak i radiowe było niewątpliwie dobrą 

promocją dla Miasta i Gminy Serock. Specjalnie na potrzeby kampanii „Pozory mylą, dowód 

nie” przygotowana została specjalna etykieta w formie identyfikatora z napisem „Alkohol 

tylko dla pełnoletnich”. Przypięty do ubrania sprzedawcy, z jednej strony ma zwracać uwagę 

i zmotywować osobę niepełnoletnią, która chce poprosić o sprzedaż napojów alkoholowych 

do zastanowienia się, a z drugiej strony sprzedawca, który posiada taki identyfikator 

powinien poczuć się niejako zobligowany do skontrolowania osoby, która w jego ocenie 

mogłaby być niepełnoletnia. Należy pamiętać, że różnorodność kolorystyki opakowań jest 



bardzo duża. Czasami małe naklejki czy ulotki umieszczone gdzieś przy kasie mogą zostać 

niezauważone, natomiast ze sprzedawcą kontakt wzrokowy jest praktycznie zawsze. Pomysł 

ten został przedstawiony podczas emisji wyjazdowej prognozy pogody.  

Reasumując, powyższa inicjatywa przyniosła oczekiwane rezultaty, a tym samym pokazała 

jak bardzo jest potrzebna. 

 

 

3. Aktywność gospodarcza mieszkańców 

Na terenie Miasta i Gminy Serock wg stanu na dzień 31.12.2012 roku  funkcjonowało 1074 

firm, oraz 20 ośrodków wypoczynkowych i hoteli. Większość z nich stanowią 

przedsiębiorstwa osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Są to głównie małe 

rodzinne firmy. Prawie połowa przedsiębiorców zajmuje się handlem, pozostali  prowadzą 

firmy budowlane, transportowe, usługowe itp. Na poziom aktywności gospodarczej ma 

wpływ wiele czynników. Najważniejszym jest oczywiście stan polskiej gospodarki, jednak 

należy z zadowoleniem stwierdzić, iż mimo aktualnie trudnych warunków ekonomicznych na 

terenie Miasta i Gminy w Serocku liczba aktywnych podmiotów gospodarczych znacznie się 

zwiększyła w porównaniu do roku 2011, kiedy liczba firm wynosiła 996. Czynnikiem 

sprzyjającym są zmiany administracyjne, które ułatwiają kontakt przedsiębiorcy z 

urzędnikiem. W naszym urzędzie wszystkie formalności związane z założeniem firmy 

załatwiane są w jednym okienku i od ręki. Aktualnie przedsiębiorcy nie muszą wypełniać 

uciążliwych wniosków dotyczących działalności gospodarczej z uwagi na to, że po 

wprowadzeniu danych do systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej pracownik drukuje wniosek, na którym przedsiębiorca składa tylko swój 

podpis. Powyższe działanie spotyka się z dużym zadowoleniem przez przedsiębiorców.  

Ważną inicjatywą było podpisanie w maju 2012 roku umowy współpracy pomiędzy Urzędem 

Miasta i Gminy w Serocku, a fundacją  eBiznes Club z siedzibą w Serocku. Fundacja 

świadczyła usługi informacyjne i szkoleniowe na rzecz przedsiębiorców posiadających główne 

lub dodatkowe miejsce wykonywania działalności gospodarczej na terenie Miasta i Gminy 

Serock, osób rozpoczynających działalność gospodarczą zamierzających prowadzić ją na 

terenie gminy Serock, osób bezrobotnych oraz rolników. Szkolenia odbywały się cyklicznie 

raz w miesiącu . Łącznie udało się przeszkolić 28 osób.  

4. Pilotażowa Komunikacja Lokalna 

Najważniejszym zadaniem zrealizowanym przez Referat Spraw Obywatelskich w 2012 roku 

było uruchomienie Pilotażowej Komunikacji Lokalnej z dniem 01.08.2012 roku, która 

skomunikowała sołectwa pozbawione komunikacji publicznej z Serockiem. Natomiast w dniu 

15.10.2012 r. została uruchomiona dodatkowa komunikacja lokalna do miejscowości 

położonych za wodą. Ogółem w 2012 roku z Pilotażowej Komunikacji Lokalnej skorzystały 

7.464 osoby. Aktualnie funkcjonuje Lokalna Komunikacja Autobusowa, która swym 

zasięgiem obejmuje praktycznie wszystkie miejscowości. 



5. Urząd Stanu Cywilnego  

 

Tradycją stało się wręczanie jubilatom medali za długoletnie pożycie małżeńskie. W roku 

2012 zostało wyróżnionych 12 par, które w jednym związku małżeńskim przeżyły 50 lat. 

Jubilatów zaproszono do Sali Widowiskowej Ośrodka Kultury, gdzie odbyła się miła 

uroczystość. W listopadzie pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Serocku odwiedzili 

najstarszych mieszkańców naszej gminy wręczając kwiaty i gratulacje. 
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