
Informacje z działalności Referatu Spraw Obywatelskich

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

ciekawe inicjatywy, które miały miejsce w 2013 roku  w Referacie Spraw Obywatelskich       

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego w Serocku.

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

 

,,Niezbędnik mieszkańca”- publikację, w której prezentujemy gminę Serock, przybliżamy 

działające na jej terenie instytucje, oraz jakie sprawy 

miejscu, i w jakich placówkach się je załatwia. Ponadto co setna meldująca się osoba 

otrzymała nagrodę specjalną w posta

W wyniku przeprowadzonej a

zameldowało się 1376 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. 

                         

 

 

 

 

 

 

 

Informacje z działalności Referatu Spraw Obywatelskich

 

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

ciekawe inicjatywy, które miały miejsce w 2013 roku  w Referacie Spraw Obywatelskich       

Cywilnego w Serocku. 

Zamelduj się i wygraj cenne nagrody „Akcja Zamelduj się” 

W 2013 roku była kontynuowana akcja ,,Zamelduj się 

w gminie Miasto i Gmina Serock”. Akcja miała na celu 

zachęcenie mieszkańców do zameldowani

pobyt stały zgodnie z faktycznym miejscem 

zamieszkania. Każda meldująca się osoba czy rodzina 

otrzymała drobny upominek promocyjny, oraz 

publikację, w której prezentujemy gminę Serock, przybliżamy 

działające na jej terenie instytucje, oraz jakie sprawy wiążą się z zamieszkaniem w nowym 

miejscu, i w jakich placówkach się je załatwia. Ponadto co setna meldująca się osoba 

otrzymała nagrodę specjalną w postaci kolacji  w jednej z serockich restauracji. 

W wyniku przeprowadzonej akcji- od jej początku tj. od 01.03.2010 roku do 31.12.2013 roku 

zameldowało się 1376 osób. Akcja miała ważny cel społeczny, ponieważ każda meldująca się 

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

pozyskuje się środki na realizację różnego rodzaju inwestycji. 
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W 2013 roku była kontynuowana akcja ,,Zamelduj się 

w gminie Miasto i Gmina Serock”. Akcja miała na celu 

zachęcenie mieszkańców do zameldowania się na 

tycznym miejscem 

zamieszkania. Każda meldująca się osoba czy rodzina 

otrzymała drobny upominek promocyjny, oraz 

publikację, w której prezentujemy gminę Serock, przybliżamy 

ążą się z zamieszkaniem w nowym 

miejscu, i w jakich placówkach się je załatwia. Ponadto co setna meldująca się osoba 

restauracji.  

od jej początku tj. od 01.03.2010 roku do 31.12.2013 roku 

zameldowało się 1376 osób. Akcja miała ważny cel społeczny, ponieważ każda meldująca się 

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

pozyskuje się środki na realizację różnego rodzaju inwestycji.  



2. Aktywność gospodarcza mieszkańców 

Na poziom aktywności gospodarczej społeczeństwa wpływa wiele czynników. Trend 

spowolnienia gospodarczego w Polsce nie odbił się jednak dużym echem wśród 

mieszkańców naszej gminy. Według stanu na dzień 31.12.2013 roku  na terenie Miasta i 

Gminy Serock funkcjonowało 1179 firm, oraz 20 ośrodków wypoczynkowych i hoteli. Jak 

wynika z powyższych danych liczba aktywnych podmiotów gospodarczych znacznie się 

zwiększyła w porównaniu do roku 2012 (wg stanu na dzień 31.12.2012 na terenie gminy 

zarejestrowanych było 1074 firmy).  

Czynnikiem sprzyjającym temu 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. 

Niewątpliwie ważnym czynnikiem sprzyjającym powstawaniu nowych firm                                       

i przyczyniającym się do rozwoju już funkcjonujących w 2013 roku była kontynuacja 

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 gminy Miasto i Gmina Serock, osób rozpoczynających prowadzenie 

pozarolniczej działalności gospodarczej oraz osób bezrobotnych i rolników. Szkolenia 

odbywały się cyklicznie raz w miesiącu . Łącznie udało się przeszkolić 28 osób.  

 

3. Lokalna Komunikacja Autobusowa 

Niewątpliwie ważnym  dla mieszkańców gminy Serock zadaniem zrealizowanym przez 

Referat Spraw Obywatelskich w 2013 roku były prace związane z usprawnieniem 

funkcjonowania Lokalnej Komunikacji Autobusowej. Aktualnie funkcjonująca komunikacja 

skomunikowała sołectwa pozbawione bezpośrednich połączeń z Serockiem oraz objęła swym 

zasięgiem praktycznie wszystkie miejscowości na terenie gminy. 

 

 

 

 

 

 

 



4. Kiermasz Rzeczy Używanych

były jedynie do zapewnienia sobie we własnym zakresie stolikó

parasoli i innych potrzebnych mu sprzętów. W sumie w 2013 roku odbyły się cztery takie 

imprezy. 

 

            

 
5. Jarmark świąteczny 

 
Świąteczne stroiki, choinki, ręcznie robione bombki, ozdoby choinkowe, decoupagowe

filcowe cudeńka, biżuteria, świąteczne potrawy 

ramach świątecznego jarmarku można było poczuć atmosferę świąt i kupić przedmioty 

prezenty, na świąteczny stół. I choć deszcz nie zachęcał do 

powiedzieć, że jarmark cieszył się zainteresowaniem. 

              

6. Nowa akcja "Otwarty R

Akcja Otwarty Ratusz w wakacyjne weekendy 

Celem akcji było zachęcenie mieszkańców, jak również gości przebywających w gminie 

Serock do odwiedzenia ratusza w wakacyjne weekendy, gdzie można było zwiedzić ratusz, 

obejrzeć film informacyjny o Serocku oraz wystawy tematyczne, a także uzyskać ulotkę 

promocyjną. Zainteresowanie tą nową inicjatywą było duże zwłaszcza wśród osób, które 

przypływały statkiem turystycznym do Serock

 

 

 

 

Kiermasz Rzeczy Używanych 

Z inicjatywy burmistrza Miasta i Gminy Serock w 2013 

roku na rynku miejskim w Serocku odbyły się garażowe 

wyprzedaże. Kiermasze rzeczy używanych, bo o nich 

mowa, cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród 

mieszkańców gminy Serock. Dla jednych był to sposób 

na spędzenie wolnego czasu, dla innych zabawa, a dla 

jeszcze innych sposób na dodatkowe pieniądze w 

domowym budżecie. Uczestnictwo w nich było 

bezpłatne. Osoby, które wietrzyły szafy zobowiązane 

były jedynie do zapewnienia sobie we własnym zakresie stolików handlowy

parasoli i innych potrzebnych mu sprzętów. W sumie w 2013 roku odbyły się cztery takie 

Świąteczne stroiki, choinki, ręcznie robione bombki, ozdoby choinkowe, decoupagowe

filcowe cudeńka, biżuteria, świąteczne potrawy – 15 grudnia 2013 r. na serockim rynku 

ramach świątecznego jarmarku można było poczuć atmosferę świąt i kupić przedmioty 

prezenty, na świąteczny stół. I choć deszcz nie zachęcał do wychodzenia z domu, można 

powiedzieć, że jarmark cieszył się zainteresowaniem.  

kcja "Otwarty Ratusz"   

sz w wakacyjne weekendy trwała od 01.07.2013r do 01.09.2013r

Celem akcji było zachęcenie mieszkańców, jak również gości przebywających w gminie 

Serock do odwiedzenia ratusza w wakacyjne weekendy, gdzie można było zwiedzić ratusz, 

obejrzeć film informacyjny o Serocku oraz wystawy tematyczne, a także uzyskać ulotkę 

omocyjną. Zainteresowanie tą nową inicjatywą było duże zwłaszcza wśród osób, które 

statkiem turystycznym do Serocka. 

Z inicjatywy burmistrza Miasta i Gminy Serock w 2013 

roku na rynku miejskim w Serocku odbyły się garażowe 

wyprzedaże. Kiermasze rzeczy używanych, bo o nich 

zainteresowaniem wśród 

Dla jednych był to sposób 

na spędzenie wolnego czasu, dla innych zabawa, a dla 

jeszcze innych sposób na dodatkowe pieniądze w 

domowym budżecie. Uczestnictwo w nich było 

bezpłatne. Osoby, które wietrzyły szafy zobowiązane 

w handlowych, krzeseł, 

parasoli i innych potrzebnych mu sprzętów. W sumie w 2013 roku odbyły się cztery takie 

Świąteczne stroiki, choinki, ręcznie robione bombki, ozdoby choinkowe, decoupagowe i 

15 grudnia 2013 r. na serockim rynku w 

ramach świątecznego jarmarku można było poczuć atmosferę świąt i kupić przedmioty – na 

wychodzenia z domu, można 

do 01.09.2013r.  

Celem akcji było zachęcenie mieszkańców, jak również gości przebywających w gminie 

Serock do odwiedzenia ratusza w wakacyjne weekendy, gdzie można było zwiedzić ratusz, 

obejrzeć film informacyjny o Serocku oraz wystawy tematyczne, a także uzyskać ulotkę 

omocyjną. Zainteresowanie tą nową inicjatywą było duże zwłaszcza wśród osób, które 



7. Zakup i montaż monitora reklamowo

 

 

8. Nowa tablica w Gąsiorowie

4 maja 2013 roku w Gąsiorowie odbyła się uroczystość przekazania mieszkańcom tablicy 

informacyjnej, która oprócz opisu historii i mapy miejscowości, zawiera drzeworyt św. 

Floriana. Tablica stanęła obok odnowionej 70

była to wzruszająca chwila.  

W sierpniu dokonano kompleksowego przeglądu tablic informacyjnych 

terenie gminy Serock. Prace remontowe zostaną przeprowadzone w 2014 roku. 

 

9. Urząd Stanu Cywilnego

postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej, Bronisława Komorowskiego.

W listopadzie Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego wraz z Kierownikiem Ośrodka Pomocy 

Społecznej odwiedzili najstarszych mieszkańców na

 

                             

 

Zakup i montaż monitora reklamowo-informacyjnego 

 
W sierpniu ubiegłego roku został zakupiony 

monitor wraz z animacją , który 

przekazywania bieżących informacji o gminie oraz 

przedsięwzięciach organizowanych na terenie 

gminy Serock. Odbiorcami są petenci załatwiający 

sprawy w urzędzie oraz turyści o

gminę. 

Nowa tablica w Gąsiorowie 

4 maja 2013 roku w Gąsiorowie odbyła się uroczystość przekazania mieszkańcom tablicy 

informacyjnej, która oprócz opisu historii i mapy miejscowości, zawiera drzeworyt św. 

Floriana. Tablica stanęła obok odnowionej 70-letniej kapliczki. Dla mieszkańców Gąsio

sierpniu dokonano kompleksowego przeglądu tablic informacyjnych zlokalizowanych na 

Prace remontowe zostaną przeprowadzone w 2014 roku. 

Urząd Stanu Cywilnego 

Tradycją stało się wręczenie jubilatom medali za 

długoletnie pożycie małżeńskie. W roku 2013 zostało 

wyróżnionych 10 par, które w jednym związku małż

przeżyły 50 lat. Jubilatów zaproszono do Ratusza, gd

odbyła się miła uroczystość oraz zostali odznaczeni 

medalami „Za długoletnie pożycie małżeńskie”, nadanymi 

postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej, Bronisława Komorowskiego.

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego wraz z Kierownikiem Ośrodka Pomocy 

najstarszych mieszkańców naszej gminy wręczając kwiaty i gratulacje

W sierpniu ubiegłego roku został zakupiony 

, który służy do 

przekazywania bieżących informacji o gminie oraz 

organizowanych na terenie 

są petenci załatwiający 

w urzędzie oraz turyści odwiedzający 

4 maja 2013 roku w Gąsiorowie odbyła się uroczystość przekazania mieszkańcom tablicy 

informacyjnej, która oprócz opisu historii i mapy miejscowości, zawiera drzeworyt św. 

letniej kapliczki. Dla mieszkańców Gąsiorowa 

zlokalizowanych na 

Prace remontowe zostaną przeprowadzone w 2014 roku.  

jubilatom medali za 

W roku 2013 zostało 

wyróżnionych 10 par, które w jednym związku małżeńskim 

50 lat. Jubilatów zaproszono do Ratusza, gdzie 

oraz zostali odznaczeni 

medalami „Za długoletnie pożycie małżeńskie”, nadanymi 

postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej, Bronisława Komorowskiego.  

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego wraz z Kierownikiem Ośrodka Pomocy 

y wręczając kwiaty i gratulacje. 



 


