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Słowo wstępne 

Burmistrz Miasta i Gminy Serock Artur Borkowski 

 

 

Szanowni Państwo, 

drodzy mieszkańcy Miasta i Gminy Serock!  

Oddaję w Państwa ręce „Raport o stanie 

Miasta i Gminy Serock za 2020 rok”. Jest to trzecie 

już kompleksowe opracowanie przedstawiające 

stan Miasta i Gminy Serock na koniec roku 2020. 

 

W przedstawianym Państwu dokumencie 

znajdują się kompleksowe informacje na temat 

realizacji polityki miejskiej, 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 2020 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. 

Rok 2020 był rokiem szczególnym, 

pełnym wyzwań, na które nie sposób było się 

przygotować. To okres restrykcji, ograniczonego 

dostępu do wielu usług, w tym administracyjnych 

 

 

 

 

 

 

 

 

ale przede wszystkim rok szczególnie 

nadwyrężający służbę zdrowia i wiele branż,  

w których działają również przedsiębiorcy  

z terenu naszej gminy. Był to czas kiedy z jeszcze 

większą uwagą staraliśmy się wsłuchiwać  

w Państwa potrzeby, a tam gdzie było to 

możliwe, wprowadzać rozwiązania wychodzące 

naprzeciw potrzebom naszych mieszkańców  

i przedsiębiorców. 

Mam nadzieję, że dokument ten będzie 

okazją do poszerzenia wiedzy na temat lokalnego 

samorządu, a także zachętą do dyskusji o naszej 

gminie i kierunkach jej rozwoju, do czego gorąco 

Państwa zachęcam. 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Serock 
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 1. Ogólna charakterystyka gminy 

1.1.  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  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.  

 

1.2.  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). 
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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 – 57,1 % (w tym grunty orne 43,1%), oraz 

grunty leśne – 20,2 %. Grunty zabudowane oraz drogi zajmują obszar obejmujący 14,5 % 

powierzchni gminy. Pozostałe grunty zajmują ok. 8 % powierzchni gminy. 

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

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

1.3.  Demografia 

Na 2020 rok liczba mieszkańców Miasta i Gminy Serock wynosiła 14 694 osób1, co stanowi 

wzrost względem poprzednich lat. Analizując ostatnie cztery lata można zauważyć utrzymującą 

się tendencję wzrostową liczby ludności. W mieście Serock mieszka 30,4 % mieszkańców całej 

gminy. 

Mieszkańcy gminy w 2020 r. 

10 267 

 

Mieszkańcy miasta w 2020 r. 

4 427 

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. W każdym kolejnym analizowanym roku rośnie saldo migracji 

wewnętrznych. Migracje zewnętrzne mają bardzo mały wpływ na zmianę liczby ludności 

w gminie ze względu na ich niski poziom – saldo migracji zagranicznych w I półroczu 2020 roku 

wynosiło +1. 

 

1 Dane: Urząd Miasta i Gminy w Serocku. 
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Tabela 1. Ruchy migracyjne na terenie Miasta i Gminy Serock  

 

Wyszczególnienie 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

zameldowania 311 382 429 628 251 (I półrocze) 

wymeldowania 142 172 213 234 99 (I półrocze) 

saldo migracji wewnętrznych +169 +210 +216 +394 + 152 

źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS  

 Miasto i Gmina Serock w 2020 roku posiadała dodatni przyrost naturalny. W 2020 roku 

urodziło się 177 dzieci2, które zostały zameldowane na terenie gminy.  

 Gęstość zaludnienia na rok 20193 na terenie gminy wynosi 137 osób/km2. 

Rysunek 2. Liczba ludności w poszczególnych obrębach geodezyjnych 

 

źródło: opracowanie własne na podstawie danych UMiG w Serocku 

 

2 Dane Urzędu Miasta i Gminy w Serocku 

3 Dane za 2020 r. na dzień 31.05.2021 r. nie zostały jeszcze opublikowane przez GUS 
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 Niepokojąca wydaje się dynamika spadku liczby mieszkańców w wieku produkcyjnym a 

także duży udział liczby mieszkańców w wieku emerytalnym, widoczny w gminie Serock, 

jak  całym kraju. Należy zwrócić uwagę, iż taka sytuacja nie zależy jedynie od działań i strategii 

gminy, która ma na nią mniejszy wpływ niż decyzje podejmowane przez rząd na szczeblu 

centralnym. 

Rysunek 3. Struktura według ekonomicznych grup ludności (%) 

 

źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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2. 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. Realizacja inwestycji oparta jest o przedsięwzięcia 

wyszczególnione  w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz o załącznik o wydatkach 

majątkowych, ujęty w uchwale budżetowej. 

Budżet Miasta i Gminy Serock na rok 2020 został przyjęty Uchwałą Budżetową Miasta 

i Gminy Serock Nr 186/XVII/2019 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 18 grudnia 2019r. W trakcie 

realizacji budżet ulegał zmianom, które wprowadzono dziesięcioma Uchwałami Rady Miejskiej 

oraz ośmioma Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Serock. 

Budżet Miasta i Gminy za 2020r. po stronie dochodów został wykonany w wysokości 

97.415.684,09 zł, co stanowi 101,79% planu (plan 95.706.048,44 zł), a po stronie wydatków 

wykonanie wyniosło 97.700.941,42 zł, co stanowiło 95,21% planu (plan 102.619.894,50 zł).  

Deficyt budżetu za 2020r. wyniósł kwotę 285.257,33 zł. 

Budżet na rok 2020 pozwolił na realizację zaplanowanych zadań.  

Dochody gminy dzielimy na dochody bieżące i majątkowe, które w 2020r. przedstawiały się 

następująco: 

− dochody bieżące  –  plan   89.834.271,68 zł, wykonanie  91.580.574,64 zł, tj. 101,94%,                          

− dochody majątkowe – plan 5.871.776,76 zł, wykonanie   5.835.109,45 zł, tj.     99,38%. 

 

Strukturę dochodów przedstawia poniższy rysunek. Jak widać największą pozycję 

w budżecie zajmują dotacje i środki na zadania zlecone i własne - stanowią one 29,5% dochodów 

bieżących. Drugie miejsce zajmują podatki i opłaty lokalne – 28,5% dochodów bieżących. 

Kolejnym ważnym źródłem dochodów gminy są dochody stanowiące dochód budżetu państwa, 

czyli podatek PIT i CIT – 22,5% dochodów bieżących gminy.  

 

Do dochodów bieżących zaliczamy głównie: 

− podatki i opłaty lokalne, 

− udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, 

− subwencja oświatowa, 

− dotacje celowe. 
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Rysunek 4. Wykonanie dochodów bieżących ogółem 

 

 

Tabela 2. Wysokość podatku od nieruchomości 

L.p. 

Dochody bieżące 

ogółem - wykonanie 

stan na 31.XII 

PN wykonanie 

stan na 31.XII 

Udział wpływów z PN w 

dochodach bieżących 

ogółem 

2020 91 580 574,64 14 296 427,69 15,61 

 

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

źródłem dochodów gminy. Stanowi on prawie 16% dochodów bieżących. 

Tabela 3. Wykonanie PIT i CIT 

L.p. 

Dochody bieżące 

ogółem - wykonanie 

stan na 31.XII 

PIT i CIT wykonanie 

stan na 31.XII 

Udział wpływów z PIT i CIT w 

dochodach bieżących 

ogółem 

2020 91 580 574,64 20 625 303,45 22,50 

 

Udział gminy w podatku PIT i CIT stanowi 22,50% dochodów bieżących gminy. To bardzo 

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

2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, udział gmin we wpływach z podatku 
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dochodowego od osób fizycznych, wyniósł 38,16%. 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 2020 wskaźnik dla naszej gminy wyniósł 2.497,44 zł, natomiast wskaźnik na 1 mieszkańca 

kraju wyniósł 1.956,15 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 majątkowe 

ogółem - wykonanie 

stan na 31.XII 

Wykonanie dochodów 

majątkowych z tytułu dotacji 

i środków przeznaczonych na 

inwestycje - stan na 31.XII 

Udział wpływów z tytułu dotacji                     

i środków przeznaczonych na 

inwestycje w dochodach 

majątkowych ogółem 

2020 5 835 109,45 4 056 874,41 69,53 
 

 

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

L.p. 

Dochody 

majątkowe ogółem 

- wykonanie stan na 

31.XII 

Wykonanie dochodów 

majątkowych 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 majątkowych ogółem 

2020 5 835 109,45 142 389,51 2,44 
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Tabela 6. Dochody ze sprzedaży majątku 

 

L.p. 

Dochody 

majątkowe ogółem 

- wykonanie stan na 

31.XII 

Wykonanie dochodów 

majątkowych ze sprzedaży 

majątku - stan na 31.XII 

Udział wpływów ze sprzedaży 

majątku w dochodach majątkowych 

ogółem 

2020 5 835 109,45 1 635 845,53 28,03 

 
 

 

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 2020 przedstawia się następująco: 

− wydatki bieżące  –   plan   86.323.433,04 zł,  wykonanie   82.448.688,69 zł, tj. 95,51%,  

− wydatki majątkowe –  plan   16.296.9461,46 zł,   wykonanie  15.252.252,73 zł, tj. 93,59% 

 

Rysunek 6. Wydatki na poszczególne zadania 
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W strukturze wydatków prawie połowa środków wydatkowana jest na pomoc społeczną                             

i oświatę. Taka tendencja utrzymuje się od kilku lat. Ważną pozycją w budżecie gminy Serock są 

wydatki inwestycyjne. Stanowią one 16% budżetu wydatków i utrzymują się na podobnym 

poziomie  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 

2020 97 700 941,42 15 252 252,73 15,61 

 

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) 

2020 97 415 684,09 97 700 941,42 -285 257,33 

 

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 
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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.  

 

Tabela 9. Zadłużenie Miasta i Gminy Serock 

L.p. 
Zadłużenie na 

początek roku 

Wysokość 

zaciągniętych 

pożyczek oraz 

emisji obligacji 

Spłaty 

zaciągniętych 

kredytów, 

pożyczek oraz 

wykup obligacji 

Wysokość 

zadłużenia na 

koniec roku 

2020 25 118 850,66 7 024 789,05 3 898 497,91 28 245 141,80 

 

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 2020r. wyniosło 28.245.141,80 zł, co stanowiło 28,99% 

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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3. Informacje o realizacji polityk, strategii, 

programów 

3.1. 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 
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• 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  

• 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 2020 przedstawione zostały w postaci raportu, 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 2020 rok przedstawionych 

w raporcie z realizacji strategii.  

 

  

 

 

 

Cel strategiczny I.  
Prężna gmina 

ukierunkowana na 

tworzenie innowacyjnych 

rozwiązań społeczno-

gospodarczych 



 

20 |  

 

 Rok 2020 był wyjątkowo trudny dla przedsiębiorców działających na terenie gminy, jak 

i całej Polski. Ze względu na wprowadzone obostrzenia epidemiczne, wiele firm musiało zawiesić 

swoją działalność. Utrudnione były również bezpośrednie kontakty z przedsiębiorcami, a wiele 

organizowanych corocznie wydarzeń nakierunkowanych na wsparcie dla nich musiało zostać 

odwołanych.  

 Pandemia koronawirusa nie przeszkodziła jednak w promowaniu Serockiej Strefy 

Inwestycyjnej. Strefa cieszyła się coraz większą popularnością wśród inwestorów. W 2020 roku na 

inwestycję na terenie serockiej strefy zdecydowały się 2 firmy. W ramach tworzenia 

innowacyjnych rozwiązań społeczno-gospodarczych, rozpoczęto  proces powołania spółdzielni 

energetycznej „Słoneczny Serock”, której podstawą działania będzie zrealizowana centralna 

instalacja fotowoltaiczna na terenie dawnego składowiska odpadów w Dębem.  

 

 

 

 

 

 

W ubiegłym roku odnotowano spadek działań edukacyjnych związanych z podnoszeniem 

świadomości ekologicznej mieszkańców. Niewątpliwie przyczyniła się do tego sytuacja 

epidemiczna w kraju. Niezmiennie, monitorowano teren Miasta i Gminy Serock w zakresie działań 

nielegalnych, szkodliwych z punktu widzenia środowiska. W 2020 roku prowadzono działania 

przyczyniające się do poprawy jakości powietrza w naszym mieście, m.in. dotacje na wymianę 

źródeł ciepła oraz działanie punktu konsultacyjnego programu „Czyste Powietrze”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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 Pandemia koronawirusa trwająca od 2020 roku przyczyniła się także do ograniczenia 

działalności instytucji kultury. Odwołano ponad 50 zaplanowanych wydarzeń. Część z nich udało 

się zrealizować w okresie letnim, większość w formie plenerowej. W 2020 roku odnotowano 

wzrost liczby osób objętych wsparciem przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Serocku, 

a podejmowanie działań na rzecz włączenia społecznego osób bezrobotnych było znacznie 

utrudnione. Wzrosła także liczba osób bezrobotnych na terenie gminy. 

 

 

 

 

 

W 2020 roku, mimo trwającej pandemii udało się zrealizować wiele inwestycji 

poprawiających infrastrukturę publiczną w gminie Serock. Wzrosły wartości wskaźników 

dotyczących wybudowanych/zmodernizowanych dróg na terenie miasta i gminy względem 

poprzednich lat. Podobnie, odnotowano wzrost wskaźników dotyczących długości wybudowanej 

infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej. Wykonano ważne inwestycje 

związane  modernizacją obiektów użyteczności publicznej (modernizacja szkoły podstawowej 

w Serocku, boiska sportowego w Wierzbicy, budowa placu zabaw w Zegrzu). Zauważa się 

natomiast stagnację wskaźnika związanego z budową lub modernizacją infrastruktury szlaków 

turystycznych, wpisaną w Strategii rozwoju jako jeden z kierunków działań celu operacyjnego 4.2. 

Zrównoważone wykorzystanie potencjału zasobów przyrodniczych gminy do tworzenia 

obszarów rekreacyjnych. 

 

3.2. Ład przestrzenny 

3.2.1. 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 czterokrotnie 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 

Cel strategiczny IV.  
Nowoczesna i funkcjonalna 

infrastruktura publiczna  
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roku, Uchwała nr 467/XLII/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 23 kwietnia 2018 roku) oraz 

Uchwała nr 386/XXXIV/2021 z dnia 17 marca 2021 r. 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, 

• 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, 
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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. 

Burmistrz zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym zobowiązany jest do wykonywania oceny zachodzących 

zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, a wyniku sporządzonej analizy przekazać 

Radzie Miejskiej, co najmniej raz w czasie kadencji rady. Rezultatem tego obowiązku jest 

opracowana Analiza Zmian w Zagospodarowaniu Przestrzennym Miasta i Gminy Serock oraz 

Ocena Aktualności Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 

Miasta i Gminy Serocku oraz Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i 

Gminy Serock, przyjęta przez Radę Miejską uchwałą Nr 86/X/2019 w dniu 24 czerwca 2019 r. Ocenę 

dokonano w oparciu o analizę zmian w zagospodarowaniu gminy, analizę wniosków w sprawie 

sporządzenia lub zmiany miejscowego planu, a także biorąc pod uwagę przebieg 

dotychczasowych prac planistycznych. Opracowanie miało na celu zidentyfikowanie potrzeb 

zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, ocenę potrzeb 

sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zoptymalizowanie 

działań w zakresie planowania przestrzennego w gminie.  

Przeprowadzona 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. 



 

24 |  

 

3.2.2. 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 31% według danych z GUS. Na terenie gminy obowiązuje 27 

miejscowych planów 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.  85/X/2019 z dn. 24 czerwca 2019 

r. 

mpzp miasta Serock – 

obszar A3 

Dziennik Urzędowy 

Województwa 

Mazowieckiego z dn. 08 lipca 
2019 r. poz. 8431. 

5.  283/XXVII/2020 z dn. 1 marca 

2020 r. 

Mpzp miasta Serock – 

obszar A4 

Dziennik Urzędowy 

Województwa 

Mazowieckiego z dn. 12 
października 2020 r. poz. 10275. 

6.  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. 
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L.P. 
Uchwała Rady Miejskiej 

w Serocku w sprawie 
uchwalenia MPZP 

Zakres MPZP 

Publikacja MPZP 
w Dzienniku Urzędowym 

Województwa 
Mazowieckiego 

 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. 

7.  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. 

 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. 

8.  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. 

9.  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. 

10.  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. 

11.  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. 

12.  154/XVI/2019 z dn. 27 listopada 

2019 r. 

mpzp gminy Serock - sekcja 

B1 część obszaru Dębe 

Dziennik Urzędowy 

Województwa 

Mazowieckiego z dn. 06 
grudnia 2019 r. poz. 14332. 

13.  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. 

14.  22/IV/2015 z dn. 2 lutego 2015 r. mpzp gminy Serock - sekcja 

C1  

Dziennik Urzędowy 

Województwa 
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L.P. 
Uchwała Rady Miejskiej 

w Serocku w sprawie 
uchwalenia MPZP 

Zakres MPZP 

Publikacja MPZP 
w Dzienniku Urzędowym 

Województwa 
Mazowieckiego 

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. 

15.  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. 

16.  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. 

17.  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. 

18.  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. 

19.  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. 

20.  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. 

21.  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. 

22.  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. 
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L.P. 
Uchwała Rady Miejskiej 

w Serocku w sprawie 
uchwalenia MPZP 

Zakres MPZP 

Publikacja MPZP 
w Dzienniku Urzędowym 

Województwa 
Mazowieckiego 

23.  139/XIV/2019 z dnia 30 

października 2019 r. 

mpzp gminy Serock - sekcja 

H - ETAP „A”, obręby 
Gąsiorowo, Kania Nowa, 

część obrębu Kania Polska, 

część obrębu Łacha 

Dziennik Urzędowy 

Województwa Mazowieckiego 
z dn. 12 listopada 2019 r. poz. 

12851. 

24.  83/X/2019 z dnia 24 czerwca 

2019 r. 

mpzp gminy Serock - sekcja 

H - ETAP „B”, cześć obrębu 

Kania Polska 

Dziennik Urzędowy 

Województwa Mazowieckiego 

z dn. 08 lipca 2019 r. poz. 8429. 

25.  84/X/2019 z dnia 24 czerwca 

2019 r. 

mpzp gminy Serock - sekcja 

H - ETAP „C”, cześć obrębu 

Łacha 

Dziennik Urzędowy 

Województwa Mazowieckiego 

z dn. 08 lipca 2019 r. poz. 8430. 

26.  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. 

27.  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 2020 r. uchwalono 1 miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego  – obszar A4 (Uchwała nr 283/XXVII/2020 Rady Miejskiej w Serocku  z dnia 

01.10.2020 r., obowiązuje od  dnia 27.10.2020 r). Nowy plan dotyczy obszaru w centrum Serocka, 

pomiędzy ul. Pułtuską – Zakroczymską – Zaokopową – Nasielską. Potrzebą przystąpienia do 

uchwalenia miejscowego planu było m.in. skorygowanie obowiązującej linii zabudowy, 

wyznaczonej na rysunku planu zagospodarowania przestrzennego miasta Serock – obszar A 

(uchwała nr 109/XI/2015 z dnia 31.08.2015 r.) 

Wśród terenów przeznaczonych pod zabudowę w obowiązujących miejscowych planach 

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 analiz przeprowadzonych podczas prac nad Analizą Zmian w 

Zagospodarowaniu Przestrzennym Miasta i Gminy Serock oraz Ocena Aktualności Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Serocku oraz 

Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Serock wynika, że 
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miejscowe plany obowiązujące na terenie Miasta i Gminy Serock są skonsumowane na bardzo 

niskim poziomie - ok. 25 %, a charakter terenów funkcjonalnych jest dość monofunkcyjny – 

mieszkaniowy jednorodzinny.  

Wszystkie miejscowe plany obowiązujące na terenie gminy i miasta Serock są 

sporządzone 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.  

3.3. Zasoby materialne gminy 

3.3.1. Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem 

gminy 

Zasobem budynków komunalnych (17 budynkami komunalnymi w Serocku i 2 budynkami 

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

powierzchnia lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy wynosi 5324,12 m2. 

W mieście Serock jest to 139 lokali o powierzchni 4068,11 m2. Na terenach wiejskich w skład zasobu 

wchodzi 35 lokali o powierzchni 1256,01 m2. W budynkach komunalnych zostało wydzielone 54 

lokale socjalne o łącznej powierzchni 1349,44 m2. Ponadto MGZGK administruje 6 wspólnotami 

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

powierzchnia wynosi 1519,93 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 

podwyższana. 

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 
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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 

 

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. 

Miejsko – Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku w ramach prowadzonej działalności 

realizuje Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Serock Nr 131/B/2016 w sprawie umożliwienia 

spełnienia świadczenia rzeczowego przez dłużników gminy Miasto i Gmina Serock w celu 

umorzenia zobowiązań pieniężnych oraz ustalenia procedury zmiany sposobu spełnienia 

świadczenia. Z tej formy odpracowania długu za opłaty mieszkaniowe skorzystało dwóch 

najemców. Łączna kwota odpracowanych zobowiązań w 2020 roku wyniosła 1.198,18 zł. Zakład 

prowadząc swoją działalność stosował również ulgi wynikające z „Serockiej Karty Dużej Rodziny 

3+”. W 2020 roku z ulg karty skorzystało 9 rodzin, a łączna kwota udzielonych ulg wyniosła 6.316,72 

zł.  
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 Zakład administruje 215 lokalami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy. 

W 2020 r. przeprowadzono szereg prac konserwacji mieszkaniowego zasobu gminy. 

Wyremontowano pojedyncze lokale takie jak przy: ul. Pułtuska 17/6, ul. Wyzwolenia 7/5, Kościuszki 

9/16. W lokalach przy ul. Pułtuskiej 17/6 i Wyzwolenia 7/5 zostało zamontowane ekologiczne 

ogrzewanie tzn. piece na pellet. Podjęto działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa 

mieszkańców naszych budynków, min. zamontowano wkłady kominowe w kominach w budynku 

przy ul. Kościuszki 13. Dodatkowo wykonano również liczne naprawy i remonty kominów 

dymowych, m.in.  w budynku przy ul. Wyzwolenia 7 czy Kościuszki 13A w Serocku. Wykonano 

izolacje ściany w piwnicy w budynku przy ul. Konwaliowej 2A oraz rów odprowadzający wodę z 

pobliskiego parkingu.  

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 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 2.11.2015 roku. 

W ramach prowadzonej windykacji i egzekucji należności w 2020 roku zastosowano 13 

umorzeń na kwotę 33.584,02 zł.  Powodem umorzeń była nieskuteczność egzekucji komorniczej i 

bardzo trudna sytuacja materialna i życiowa.  

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.  
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3.3.2 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 2020 r. gminny zasób nieruchomości stanowi 133,26 ha 

powierzchni gruntów o wartości 95 200 079,58 zł, w tym: 

− grunty stanowiące własność Miasta i Gminy Serock o powierzchni 129,83 ha i wartości 

93 508 002,74 zł, 

− grunty stanowiące własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy 

o powierzchni 3,43 ha i wartości 1 692 076,84 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. 

W 2020 r. w wyniku prawomocnych postanowień Sądu Rejonowego w Legionowie o 

zasiedzeniu, gminny zasób nieruchomości powiększył się o: 

− działkę nr 66 o pow. 0,0453 ha z obrębu Zabłocie, zabudowaną budynkiem dawnej zlewni 

mleka, 
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− działki nr 15/4 o pow. 0,0731 ha, nr 15/6 o pow. 0,0008 ha, nr 13/1 o pow. 0,0003 ha, z obrębu 

08 w Serocku, zabudowane budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym – ul. Pułtuska 34. 

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 2020 samorząd realizował program sprzedaży niezabudowanych nieruchomości, 

stanowiących 7 wydzielonych działek na terenie miasta i gminy Serock, o łącznej powierzchni 

1,0366 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 mieszkaniowa jednorodzinną i usługi nieuciążliwe - położone na terenie Woli 

Smolanej i Skubianki, 

− zabudowę mieszkaniową jednorodzinną ekstensywną – położone na terenie Skubianki. 

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 2020 roku zawarto 24 umów dzierżawy na grunty 

o łącznej powierzchni 0,3924 ha. Łączne wpływy do budżetu z umów dzierżaw obowiązujących 

w 2020 roku wynosiły 94 403,01 zł. 

 

W 2020 r. z gminnego zasobu nieruchomość sprzedano: 

− w wyniku przetargu ustnego nieograniczonego jedną nieruchomość, oznaczoną w 

ewidencji gruntów jako działki nr 30/3, 30/4, 30/5 i 30/6 o łącznej pow. 0,6968 ha z obrębu 

Skubianka, gm. Serock, z czego uzyskano dochód w wysokości  w wysokości 451.626.02 zł 

netto, 

− w trybie bezprzetargowym, na powiększenie nieruchomości sąsiedniej, działkę nr 169/14 

o pow. 0,0199 ha z obrębu Wierzbica, z czego uzyskano dochód w wysokości 20.000,00 zł 

netto, 

− w trybie bezprzetargowym, dotychczasowemu najemcy, lokal mieszkalny przy  

ul. Kościuszki 3 w Serocku, z czego uzyskano dochód w wysokości 14.000,00 zł netto. 

W I kwartale 2020 r. podpisano także akt notarialny dotyczący przeniesienia własności 

nieruchomości w wyniku wykonania warunkowej umowy zamiany nieruchomości stanowiących 
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własność gminy, położonych w obr. 02 w Serocku oraz w obr. Zalesie Borowe, na prawo 

użytkowania wieczystego nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym Instytutu Hodowli 

i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie, położonej w obrębie Jadwisin z przeznaczeniem na realizację 

zaplecza sportowo-oświatowego, w sąsiedztwie szkoły podstawowej w Jadwisinie.  

3.3.3. 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 2021 r. poz. 710) 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.  

Zarządzeniem Burmistrza nr 129/B/2019 z dnia 03.09.2019 r., została przyjęta Gminna 

Ewidencja Zabytków Miasta i Gminy Serock składająca się z wykazu zabytków nieruchomych oraz 

zabytków archeologicznych znajdujących się na terenie miasta i gminy. Zarządzenie aktualizuje 

Gminną Ewidencję Zabytków opracowaną i wdrożoną w 2011 roku. Prace nad aktualizacją 

ewidencji trwały od ponad roku, a projekt ewidencji został pozytywnie zaopiniowany przez 

Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w dniu 31.07.2019 r.  

Na terenie miasta i gminy Serock włączonych do ewidencji zostało 65 zabytków 

nieruchomych oraz 103 zabytki archeologiczne. Dane umieszczone w dokumencie zostały 

opracowane na podstawie materiałów przekazanych przez Mazowieckiego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków. 

 Poniżej znajduje się gminna ewidencja zabytków. 

Tabela 12. Gminna Ewidencja Zabytków 

Miejscowość Adres Obiekt funkcja 

pierwotna  

Datowanie Uwagi 

Dębe ul. Zegrzyńska  fort w zespole 

Twierdzy Zegrze 

1890-1909 r., 1901- 

1914 r.  

Wpis do rejestru 

zabytków pod nr: 1368 

z 2017-01-27 

Dębe  park  XIX w.   
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Jadwisin   pałac  1896-1898 r. Wpis do rejestru 

zabytków pod nr: 

1039/305 z 1961-12-20 

Jadwisin  na południe od ul.  

Konstantego 

Radziwiłła 

park  XIX w.   

Kania Nowa  ul. Serocka cmentarz 

ewangelicki  

pocz. XIX w.   

Serock  ul. Farna 7  kościół p.w. 

Zwiastowania 

NMP  

1512-1525 r., pocz. 

XVII  

w.  

Wpis do rejestru 

zabytków pod nr: 

1101/320 z 1961-12-20  

Serock  ul. Pułtuska 13  oficyna (I) d. 

zajazdu 

pocztowego (d. 

stajnia)  

lata 30-40 XIX w.  Wpis do rejestru 

zabytków pod nr: 957 z 

2000-05-22  

Serock  ul. Pułtuska 15  zajazd pocztowy  lata 30-40 XIX w.  Wpis do rejestru 

zabytków pod nr: 

1102/676 z 1962-04-12  

Serock  ul. Pułtuska 17  oficyna (II) d. 

zajazdu 

pocztowego (d. 

wozownia)  

lata 30-40 XIX w.  Wpis do rejestru 

zabytków pod nr: 957 z 

2000-05-22  

Serock ul. Pułtuska 36 kamienica XIX w.  

Serock  ul. Rynek 1  kamienica  2 poł. XIX w.  Wpis do rejestru 

zabytków pod nr: 956 z 

2000-05-22  

Serock  ul. Rynek 5  kamienica (wraz 

z oficyną tylną)  

2 poł. XIX w.  Wpis do rejestru 

zabytków pod nr: 955 z 

2000-05-22  

Serock  ul. Rynek 14  kamienica  2 poł. XIX w.  Wpis do rejestru 

zabytków pod nr: 954 z 

2000-05-22  

Serock  ul. Rynek 16  kamienica (wraz 

z częścią działki)  

ok. poł. XIX w.  Wpis do rejestru 

zabytków pod nr: 23 z 

1999-11-08  

Serock  ul. św. Wojciecha 1  dom, ob. Izba 

Pamięci i Tradycji 

Rybackich  

2 poł. XIX w.  Wpis do rejestru 

zabytków pod nr: 952 z 

2000-05-22  
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Serock  ul. Warszawska  cmentarz par. 

p.w. 

Zwiastowania 

NMP (wraz ze 

starodrzewem)  

1 poł. XIX w.  Wpis do rejestru 

zabytków pod nr: 1385 

z 1989-07-26  

Serock  pomiędzy ul. 

Pułtuską i 

Retmańską  

twierdza Serock - 

część bastionu 

północno-

zachodniego, 

kurtyna i bastion 

północny  

1807-1811 r., okopy  

prawdopodobnie 

1944 r.  

 

Serock  ul. Pułtuska  Pozostałości 

fortyfikacji 

napoleońskich 

„Wały 

Napoleońskie”  

1807-1812 r.   

Wierzbica  ul. Czeska  Cmentarz 

żydowski  

1840 r.   

Wierzbica  Wierzbica 77  cegielnia, ob. 

pustostan wraz z 

kominem  

XIX w.   

Wola 

Kiełpińska  

 kościół p.w. św. 

Antoniego 

Padewskiego  

przed 1899 r.  Wpis do rejestru 

zabytków pod nr: 

1116/1083 z 1974-12-03  

Zegrze   cmentarz Rzym.-

kat. (wraz ze 

starodrzewem)  

2 poł. XIX w.  Wpis do rejestru 

zabytków pod nr: 1384 

z 1989-12-08  

Zegrze  okolice ul. Juzistek  umocnienie małe 

z wałem 

międzyfortowym 

w Zespole  

Twierdzy Zegrze  

1890-1909 r.   

Zegrze  po zachodniej 

stronie drogi 

krajowej nr 61  

umocnienie duże 

w Zespole 

Twierdzy Zegrze  

1890-1909 r.   

Zegrze   most w Zespole 

Twierdzy Zegrze  

1890-1909 r.   

Zegrze   koszary w 

Zespole Twierdzy 

Zegrze  

1890-1909 r.   
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Zegrze  ul. Oficerska 5  kasyno  1903-1904 r.  Wpis do rejestru 

zabytków pod nr: 1335 z 

2016-05-13  

Zegrze  ul. Radziwiłłowska 2  hotel 

garnizonowy  

1937-1938 r.  Wpis do rejestru 

zabytków pod nr: 1341 z 

2016-05-22  

Zegrze  ul. Oficerska 2  przedszkole  1890-1909 r.   

Zegrze  ul. Radziwiłłowska  budynek nr 4 w 

kompleksie 26 

WOG  

1949 r.   

Zegrze  ul. Radziwiłłowska  budynek nr 5 w 

kompleksie 26 

WOG  

1879 r.   

Zegrze  ul. Radziwiłłowska  budynek nr 6 w 

kompleksie 26 

WOG  

1879 r.   

Zegrze  ul. Radziwiłłowska  budynek nr 7 w 

kompleksie 26  

WOG  

1879 r.   

Zegrze  ul. Radziwiłłowska  budynek nr 8 w 

kompleksie 26 

WOG  

1879 r.   

Zegrze  ul. Radziwiłłowska  budynek nr 15 w 

kompleksie 26 

WOG  

1879 r.   

Zegrze  ul. Radziwiłłowska  budynek nr 16 w 

kompleksie 26 

WOG  

1879 r.   

Zegrze  ul. Radziwiłłowska  budynek nr 17 w 

kompleksie 26 

WOG  

1879 r.   

Zegrze ul. Radziwiłłowska  budynek nr 129 w 

kompleksie 26 

WOG  

1879 r.   

Zegrze  ul. Radziwiłłowska  budynek nr 19 w 

kompleksie 26 

WOG  

1879/1920 r.   

Zegrze  ul. Radziwiłłowska  budynek nr 20 w 

kompleksie 26 

WOG  

1879 r.   
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Zegrze  ul. Radziwiłłowska  budynek nr 21 w 

kompleksie 26 

WOG  

1879 r.   

Zegrze  ul. prof. Janusza 

Groszkowskiego  

budynek nr 22 w 

kompleksie 26 

WOG  

1890-1909 r.   

Zegrze  ul. prof. Janusza 

Groszkowskiego  

budynek nr 23 w 

kompleksie 26 

WOG  

1890-1909 r.   

Zegrze  ul. prof. Janusza  

Groszkowskiego  

budynek nr 24 w 

kompleksie 26  

WOG, poczta  

1890-1909 r.   

Zegrze  ul. prof. Janusza 

Groszkowskiego  

budynek nr 25 w 

kompleksie 26 

WOG  

1890-1909 r.   

Zegrze  ul. Radziwiłłowska  budynek nr 26 w 

kompleksie 26 

WOG  

1879 r.   

Zegrze  ul. prof. Janusza 

Groszkowskiego  

budynek nr 27 w 

kompleksie 26 

WOG  

1890-1909 r.   

Zegrze  ul. prof. Janusza 

Groszkowskiego  

budynek nr 28 w 

kompleksie 26 

WOG  

1890-1909 r.   

Zegrze  ul. prof. Janusza 

Groszkowskiego 4  

budynek 

mieszkalny  

1890-1909 r.   

Zegrze  ul. prof. Janusza 

Groszkowskiego 6  

budynek 

mieszkalny  

1890-1909 r.   

Zegrze  ul. prof. Janusza 

Groszkowskiego 12  

budynek 

mieszkalny  

1890-1909 r.   

Zegrze  ul. prof. Janusza 

Groszkowskiego 14  

budynek 

mieszkalno- 

usługowy  

1890-1909 r.   

Zegrze  ul. prof. Janusza 

Groszkowskiego 18  

budynek 

mieszkalny  

1890-1909 r.   

Zegrze  ul. prof. Janusza  

Groszkowskiego 1  

dom parafialny  1890-1909 r.   

Zegrze  ul. Płk. Kazimierza 

Drewnowskiego  

budynek nr 40 w 

kompleksie 26 

WOG  

1890-1909 r.   
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Zegrze  ul. Płk. Kazimierza 

Drewnowskiego  

budynek nr 41 w 

kompleksie 26 

WOG  

1890-1909 r.   

Zegrze  ul. Płk. Kazimierza 

Drewnowskiego  

budynek nr 42 w 

kompleksie 26 

WOG, dawna 

spawalnia  

1890-1909 r.   

Zegrze  ul. prof. Janusza 

Groszkowskiego 10  

prochownia nr 1  lata 90. XIX w.   

Zegrze   prochownia nr 2 1907 r.  

Zegrze  ul. Pułku Radio 9 prochownia nr 3 ok. 1913 r.  

Zegrze  ul. prof. Janusza 

Groszkowskiego 3  

pałac Krasińskich  1 poł. XIX w.   

Zegrze  ul. prof. Janusza 

Groszkowskiego 3  

oficyna  XIX/XX w.   

Zegrze  ul. prof. Janusza 

Groszkowskiego 3  

budynek 

gospodarczy  

XIX/XX w.   

Zegrzynek  ul. Szaniawskiego  park  XIX w.   

Zegrzynek ul. Szaniawskiego pozostałości 

dworu 

Szaniawskiego 

XIX w.  Wpis do rejestru 

zabytków pod nr: 

1123/198 z 1959-11-19  

 

  Ze względu na długotrwały i skomplikowany proces uzgodnienia Programu Opieki nad 

Zabytkami prace związane z przyjęciem dokumentu przedłużają się. Obecnie jest on 

aktualizowany na rok 2021. Szacowany termin przyjęcia przez Radę Miejską ww. dokumentu to 

lipiec 2021 roku. 

3.4. Infrastruktura komunalna 

3.4.1. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń 

wodociągowych i kanalizacyjnych 

W dniu 25 czerwca 2018 roku Rada Miejska w Serocku podjęła Uchwałę Nr 506/XLVI/2018 

w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji gminnych urządzeń 

wodociągowych na lata 2018-2023. Konieczność posiadania w/w planu narzuca Ustawa o 

zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. W planie wskazano 
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główne kierunki zadań inwestycyjnych, modernizacyjnych i związanych z nimi kosztów. Określono 

również planowane terminy realizacji tych zadań. Zakres opracowania obejmuje sześć lat. 

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji sieci wodociągowej na terenie gminy Serock jest 

wypadkową opracowanej „Koncepcja docelowego zaopatrzenia w wodę gminy Miasto i Gmina 

Serock”. W ramach koncepcji wykonano model hydrauliczny sieci wodociągowej istniejącej oraz 

symulację komputerowa docelowego zaopatrzenia w wodę terenu gminy. Założono docelowo 

pozostawienie ośmiu z czternastu stacji wodociągowych. W miarę postępujących prac budowy, 

bądź przebudowy magistral wodociągowych, ograniczano by eksploatację pracujących jeszcze 

sześciu stacji, aż do momentu amortyzacji urządzeń.  W ciągu sześciu lat obowiązywania 

wieloletniego planu założono następujące cele do osiągnięcia: 

1. 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 realizowana jest  stacja uzdatniania wody Serock 

–Nasielska. 

2. 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.  

3. 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.  

4. Budowę wodociągów pod konkretne projekty grupy mieszkańców lub osób 

indywidualnych. Zadania te wykonywane byłyby w przypadku wyprzedzających 

planów inwestycyjnych przyszłych odbiorców wody w stosunku do planów 

inwestycyjnych gminy. 

 

3.5. Środowisko 

3.5.1. Plan Ograniczania Niskiej Emisji 

Mimo, że Serock jako jedyna gmina w powiecie legionowskim nie ma nałożonego 

obowiązku jego sporządzenia, w 2020 roku opracowywano Program Ograniczania Niskiej Emisji. 

Celem, dla którego Plan opracowywano było poznanie rzeczywistej skali problemu 

zanieczyszczenia powietrza na terenie gminy rozumianego jako liczba starych, nieekologicznych 
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pieców. W ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta I Gminy Serock planuje się 

działania dotyczące: 

− podłączenia do sieci gazowej, 

− wymiany ogrzewania węglowego na elektryczne, 

− wymiany starych kotłów węglowych na nowe zasilane automatycznie, 

− wymianę ogrzewania węglowego na gazowe, 

− zastosowanie kolektorów słonecznych, 

− termomodernizacje. 

Program ochrony środowiska 

W 2019 r. Rada Miejska w Serocku przyjęła nowy Program ochrony środowiska dla Miasta 

i Gminy Serock na lata 2019 – 2023 z perspektywą do roku 2025. Jest on kontynuacją Programu 

ochrony środowiska dla Gminy Miasto i Gmina Serock na lata 2011 – 2018 przyjętego przez Radę 

Miejską w Serocku Uchwałą Nr 133/XIV/2011 z 27 października 2011 r. Obowiązek opracowania 

dokumentu wynika z art. 17 ustawy Prawo  - ochrony środowiska. 

Celem Programu realizacja przez Miasto i Gminę Serock polityki ochrony środowiska 

zbieżnej z założeniami najważniejszych dokumentów strategicznych i programowych. Stanowi 

podstawę funkcjonowania systemu zarządzania środowiskiem w gminie. 

Program ocenia i analizuje stan środowiska przyrodniczego na terenie Miasta i Gminy Serock 

w podziale na dziesięć obszarów przyszłej interwencji:  

1. ochronę klimatu i jakości powietrza,  

2. zagrożenia hałasem,  

3. pola elektromagnetyczne,  

4. gospodarowanie wodami,  

5. gospodarkę wodno-ściekową,  

6. zasoby geologiczne,  

7. gleby,  

8. gospodarkę odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów,  

9. zasoby przyrodnicze,  

10. zagrożenia poważnymi awariami. 

 

Przyjęte w ramach „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Serock na lata 2019-

2023 z perspektywą do roku 2025” cele, kierunki interwencji oraz zadania wynikają ze 

zdefiniowanych zagrożeń i problemów dla poszczególnych obszarów interwencji (analiza SWOT). 
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Przyjęte w Programie rozwiązania uwzględniają w pierwszym rzędzie działania prowadzące do 

zrównoważonego gospodarowania zasobami środowiska, poprawy stanu środowiska, poprawy 

stanu jakości powietrza, zapewnienia racjonalnej gospodarki odpadami i gospodarki wodno-

ściekowej, przeciwdziałania zmianom klimatu i adaptacji do nich, zapobiegania klęskom 

żywiołowym. 

Jednym z najistotniejszych problemów środowiskowych na terenie gminy jest jakość 

powietrza atmosferycznego z uwagi na wyznaczenie obszarów przekroczeń dopuszczalnych 

standardów jakości powietrza ze względu na pył zawieszony PM 10 oraz PM 2,5, a także 

benzo(a)piren. Największy wpływ na wysokie stężenie B(a)P na terenie miasta i gminy wywiera 

tzw. niska emisja powodowana ogrzewaniem gospodarstw domowych paliwami stałymi – 

głównie węglowymi. Nie bez znaczenia pozostaje również napływ zanieczyszczeń z obszaru 

aglomeracji warszawskiej. 

Przyjęte w Programie kierunki interwencji w zakresie ochrony powietrza to: 

− Zmniejszenie powierzchniowej emisji zanieczyszczeń (Termomodernizacja budynków - 

mieszkalnych, użyteczności publicznej, wymiana przestarzałych źródeł grzewczych 

opalanych paliwami stałymi, rozbudowa i modernizacja infrastruktury gazowniczej w 

celu zwiększenia wykorzystania gazu ziemnego jako niskoemisyjnego nośnika energii 

oraz zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii (np. kolektory słoneczne, 

pompy ciepła, fotowoltaika) 

− Zmniejszenie liniowej emisji zanieczyszczeń (np. modernizacja, przebudowa i remonty 

nawierzchni dróg, Budowa infrastruktury rowerowej, w tym dróg rowerowych) 

− Zmniejszenie punktowej emisji zanieczyszczeń 

− Działania administracyjno-kontrolne 

− Działania edukacyjno-informacyjne 

Wszystkie cele oraz zadania zaplanowane do realizacji w „Programie Ochrony Środowiska 

dla Miasta i Gminy Serock na lata 2019-2023 z perspektywą do roku 2025” są spójne z celami 

wyznaczonymi w dokumentach strategicznych i programowych rangi krajowej, wojewódzkiej, 

powiatowej i gminnej. 

3.5.2. Pogram Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest dla 

Miasta i Gminy Serock na lata 2020-2032 
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Celem „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta i Gminy 

Serock na lata 2020-2032” jest całkowite usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających 

azbest z terenu Miasta i Gminy Serock w terminie do 31.12.2032 r., prowadzące do likwidacji 

szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko oraz minimalizacji negatywnych skutków 

zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu na mieszkańców gminy. 

W 2008 r. opracowany został „Program usuwania wyrobów zawierających azbest na 

terenie Miasta i Gminy Serock”. Potrzeba sporządzenia niniejszego Programu wynikała 

z konieczności dostosowania i aktualizacji założonych celów i obowiązków w zakresie usuwania 

i unieszkodliwienia azbestu z obszaru gminy do zmienionych zasad postępowania z azbestem na 

terenie kraju (zmiany w uwarunkowaniach prawnych, finansowych, ilościowych). Aktualnie 

obowiązuje „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta i Gminy 

Serock na lata 2020-2032”, który określa określa: 

− dotychczasowe efekty realizacji poprzednio obowiązującego Programu dla Miasta i 

Gminy Serock opracowanego w 2008 r.; 

− aktualną ilość wyrobów zawierających azbest oraz ich rozmieszczenie na terenie miasta 

i gminy; 

− harmonogram sukcesywnego usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta 

i gminy do roku 2032; 

− szacunki kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających 

azbest z terenu miasta i gminy; 

− zasady postępowania z wyrobami zawierającymi azbest oraz obowiązki poszczególnych 

interesariuszy Programu; 

− możliwości pozyskania funduszy na realizację Programu;  

− sposoby monitoringu i oceny wdrażania Programu. 

3.5.3. 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 2020 roku w ramach opieki nad zwierzętami bezdomnymi: 

− do schroniska trafił 1 pies, 

− podpisano ponad 40 umów adopcyjnych, 

− sfinansowano 292 zabiegi sterylizacji/kastracji zwierząt, 
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− sfinansowano 83 zabiegi trwałego znakowania zwierząt, 

− 43 zwierzętom zapewniono leczenie weterynaryjne. 

W 2020 roku podtrzymano rozwiązanie wprowadzone w 2018 r. polegające na rezygnacji 

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, 

ustanowiono punkt tymczasowego przetrzymywania zwierząt bezdomnych na terenie MGZGK w 

Serocku przy ul. Nasielskiej 21. Doraźnie organizowano opiekę nad kotami wolnożyjącymi, w tym 

w szczególności ich dokarmianie i objęcie konieczną opieką weterynaryjną. 

3.6. Polityka społeczna 

3.6.1. 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 strategii zostały wydzielone 3 obszary problemowe, do których zostały przypisane cele 

strategiczne: 

• I obszar dotyczy grup najsłabszych w gminie – osoby i rodziny ubogie, niewydolne 

wychowawczo, uzależnione, doświadczające przemocy, długotrwale chore, 

niepełnosprawne. 

Cel strategiczny dla tego obszaru – Wspieranie osób i rodzin będących w kryzysie, ze 

szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży. 
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• II obszar – troska o rosnące potrzeby grupy seniorów, poprawa jakości i poziomu życia. 

Cel strategiczny: budowa zintegrowanego systemu wsparcia seniorów i 

niepełnosprawnych. 

• III obszar – budowanie systemu integracji i kapitału społecznego w gminie, rozwój 

wolontariatu i grup samopomocowych. 

Cel strategiczny: Integracja społeczna. 

Realizacja wyznaczonych celów odbywała się w następujący sposób: 

Tabela 13. Realizacja celów strategii integracji i rozwiązywania problemów społecznych.  

Obszar problemowy Sposób realizacji wyznaczonych celów 

I obszar − udzielenie pomocy pieniężnej i rzeczowej osobom w trudnej sytuacji 

materialnej, 

− dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach, 

− zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i wyrównawcze w świetlicach 

środowiskowych, 

− umożliwienie dzieciom i młodzieży udziału w programach 

profilaktycznych realizowanych w szkołach, 

− zajęcia rekreacyjno-sportowe dla dzieci i młodzieży w czasie wakacji, 

− umożliwienie wsparcia psychologicznego, prawnego i 

terapeutycznego. 

 

Cel strategiczny: 

Wspieranie osób i 

rodzin będących w 

kryzysie, ze 

szczególnym 

uwzględnieniem 

potrzeb dzieci i 

młodzieży. 

II obszar − kontynuacja zajęć w Klubie Seniora w Serocku, 

− uruchomienie Klubu Senior+ w Szadkach, 

− wsparcie w formie usług opiekuńczych i zapewnienie dostarczania 

żywności do najbardziej potrzebujących seniorów, 

− kontynuacja programu Ogólnopolska Karta Seniora, 

− współpraca ze Środowiskowym Domem Samopomocy, 

− uruchomienie usługi teleopieki, 

− utworzenie mieszkania chronionego dla osoby niepełnosprawnej, 

− prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego. 

 

Cel strategiczny: 

budowa 

zintegrowanego 

systemu wsparcia 

seniorów i 

niepełnosprawnych. 
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III obszar − prowadzenie Klubu Aktywności Społecznej, 

− nawiązanie współpracy z nowopowstałą grupą wolontariacką pn. 

„Pomocna dłoń”. Koordynacja działań w zakresie wsparcia osób 

starszych, samotnych oraz rodzin niewydolnych wychowawczo.  

 

 

Cel strategiczny: 

Integracja społeczna. 

 

 

3.6.2.  Gminny program wspierania rodziny 

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2020-2022 został przyjęty uchwałą Rady 

Miejskiej w Serocku  Nr 216/XXII/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r. 

Program zawiera kierunki działań zmierzających do tworzenia warunków dla 

prawidłowego funkcjonowania i wychowywania dzieci w rodzinach naturalnych, a w przypadku 

umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej służące do powrotu dziecka do rodziny naturalnej. 

Celem programu jest przywracanie rodzinom zdolności do przezwyciężania ich problemów 

opiekuńczo-wychowawczych przy współpracy samorządu, organizacji pozarządowych i innych 

instytucji zajmujących się pomocą na rzecz rodzin. 

Działania realizowane w ramach Programu: 

− zapewnienie asystenta rodziny rodzinom niewydolnym wychowawczo, 

− ścisła współpraca pracowników socjalnych z pedagogami szkolnymi, kuratorami 

sądowymi, dzielnicowymi, 

− działania Zespołu Interdyscyplinarnego i powoływanych grup roboczych wobec osób 

doświadczających przemocy oraz sprawców przemocy, 

− kierowanie osób do Centrum Integracji Społecznej w Legionowie. 

 

3.6.3. 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 2020 rok wynika z ustawy z dnia 26 października 1982 r. 
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o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.  

Zadania programu oraz ich realizację przedstawia poniższa tabela : 

Tabela 14. Realizacja zadań programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie.  

Zadanie  Sposób realizacji 

Zwiększanie dostępności 

pomocy terapeutycznej i 

rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych   od alkoholu 

− Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień,  

− Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla Osób 

Krzywdzonych w Rodzinie,  

− współpraca z grupą AA.   

 

Udzielanie rodzinom, w których 

występują problemy 

alkoholowe, pomocy 

psychospołecznej i prawnej, a 

w szczególności ochrony przed 

przemocą w rodzinie 

− Porady prawne,  

− porady psychologiczne,  

− działalność Zespołu Interdyscyplinarnego,  

− wzywanie osób nadużywających alkoholu na posiedzenia 

Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, 

− kierowanie wniosków do sądu o zobowiązanie osoby 

nadużywającej alkoholu do leczenia odwykowego. 

 

 

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 

− warsztaty z zakresu profilaktyki w szkołach,  

− działalność Gminnego Zespołu Świetlic Środowiskowych, 

w którym dzieci otrzymywały również posiłki,  

− prowadzenie Klubu Aktywności Społecznej,  

− prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych w czasie 

wakacji letnich. 
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opiekuńczo-wychowawczych i 

socjoterapeutycznych zgodnie z 

kryteriami określonymi w 

Narodowym Programie Zdrowia 

w formie profilaktyki 

uniwersalnej i selektywnej 

Promocja zdrowia w zakresie 

profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych 

poprzez edukacje zdrowotną 

− Zorganizowanie cyklu warsztatów w Klubie Aktywności 

Społecznej w zakresie zdrowego odżywania. 

 

Zapobieganie zjawisku 

przemocy w rodzinie i ochrona 

ofiar przemocy w rodzinie. 

− Działania podejmowane przez Zespół Interdyscyplinarny 

oraz powoływane grypy robocze  roboczych wobec osób 

doświadczających przemocy oraz sprawców przemocy. 

 

3.6.4. Program przeciwdziałania narkomanii  

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii został przyjęty uchwałą Nr 27/IV/2006 

Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28 grudnia 2006 r.  

Pomoc terapeutyczna była świadczona przez Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień. W 

szkołach zrealizowano warsztaty profilaktyczne dla uczniów o tematyce profilaktyki 

narkotykowej. 

3.6.5. Wieloletni i roczny program współpracy z organizacjami 

pozarządowymi 

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 publicznego i o wolontariacie na 2020 rok został przyjęty uchwałą  

Nr 170/XVI/2019 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 listopada 2019 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 
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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.  

Działając zgodnie z uchwałą nr 49/VI/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 marca 2011 

r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku 

publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego  

w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Zarządzeniem Nr 145/B/2019 

 z dnia 24 października 2019 r. Burmistrz Miasta i Gminy Serock przedstawił do konsultacji projekt 

rocznego programu współpracy gminy Miasto i Gmina Serock na 2020 r. z organizacjami 

pozarządowymi praz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Konsultacje zostały przeprowadzone w 

formie wyrażenia pisemnej opinii, wniosków, a także zgłaszania propozycji zmian do 

przedstawionego projektu programu. Informację o konsultacjach wraz z załączonym projektem 

programu zamieszczono na stronie internetowej www.serock.pl, w Biuletynie Informacji 

Publicznej oraz na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta i Gminy Serock. Konsultacje trwały od 

25 października 2019 r. do 8 listopada 2019 r.  

W terminie wskazanym w ogłoszeniu o przedstawieniu do konsultacji rocznego projektu 

programu współpracy gminy Miasto i Gmina Serock na 2020r. z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 145/B/2019 

Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 24 października 2019 r., do Urzędu Miasta i Gminy Serock 

nie wpłynęły uwagi organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Miasto i Gmina 

Serock dotyczące przedłożonego projektu programu.   

Na rok 2020 ustalone zostały następujące priorytetowe zadania publiczne: 

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, 
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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. 

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, 
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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, 

f) wspieranie działań gminy w zakresie bezpieczeństwa osób przebywających na 

obszarach wodnych, 

g) wspieranie działań w zakresie przeciwdziałania marnowaniu żywności. 

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) aktywizacja i edukacja społeczna w zakresie honorowego krwiodawstwa mająca 

na celu zwiększenie ilości czynnych honorowych dawców krwi i zabezpieczenie 

gotowych dawców do reagowania na Apele o Krew w Mieście i Gminie Serock, 

g) propagowanie zdrowego stylu życia oraz zasad udzielania pierwszej pomocy 

przedmedycznej w Mieście i Gminie Serock,  

h) 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 2020 r. 

 w wysokości 120.000 zł, z zastrzeżeniem, iż ostateczna wysokość środków na realizację rocznego 

programu określona zostanie w uchwale budżetowej gminy na rok 2020. 

 Po dokonaniu rozeznania potrzeb lokalnych ogłoszono 4 otwarte konkursy 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: 

1. Wspieranie aktywności seniorów poprzez prowadzenie działalności kulturalnej, 

edukacyjnej, integracyjnej oraz popularyzację zdrowego stylu życia. 

Na realizację powyższego zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 22.000 zł.  

2. Wspieranie działań gminy w zakresie sprawowania opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi  

z terenu Miasta i Gminy Serock 

Na realizację powyższego zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 25.000 zł. 

3. Wspieranie działań gminy w zakresie bezpieczeństwa osób przebywających na 

obszarach wodnych 

Na realizację powyższego zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 30.000 zł. 
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4. Wspieranie działań gminy w zakresie propagowania idei honorowego 

krwiodawstwa, zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zdrowego 

i bezpiecznego 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. Istotną częścią współpracy gminy Miasto i Gmina Serock  

z organizacjami pozarządowymi jest pomoc przy organizacji różnego rodzaju przedsięwzięć.  

Pomoc ta, jest realizowana m.in. poprzez użyczanie gminnych obiektów oraz urządzeń. 

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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4. Realizacja uchwał Rady Miejskiej 
 

W 2020 r. Rada Miejska podjęła 158 uchwał, w tym 142 uchwały z inicjatywy Burmistrza i 

16 uchwał z inicjatywy Rady Miejskiej. 

 

Uchwały uchylone przez Wojewodę Mazowieckiego:  

 

1. Uchwała 296/XXVIII/2020 z dnia 28 października 2020 r. w sprawie zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock – sekcja C1, 

powiat legionowski woj. Mazowieckie.  

Wojewoda Mazowiecki rozstrzygnięciem nadzorczym WNP-I.4131.209.2020.MO z dnia 7 

grudnia 2020 r. stwierdził nieważność uchwały. Skorygowana zmiana planu została 

podjęta uchwałą nr  360/XXXII/2021 z dnia 24.02.2021 r. 

 

2. Uchwała 309/ XXIX/2020 z dnia 2 grudnia 2020 r.  w sprawie zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock – sekcja B, pow. legionowski, 

woj. mazowieckie, uchwalonego uchwałą Nr 472/LII/2014 Rady Miejskiej w Serocku, 

z dnia 31 lipca 2014 roku. 

Wojewoda Mazowiecki rozstrzygnięciem nadzorczym WNP-I.4131.255.2020.MO z dnia 12 

stycznia 2021r. stwierdził nieważność uchwały. Wprowadzono korektę do uchwały 

intencyjnej. Zmianę planu uchwalono uchwałą nr 361/XXXII/2021 z dnia 24.02.2021 r. 

 

3. Uchwała 310/ XXIX/2020 z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock – sekcja F1 obręb Jadwisin, 

uchwalonego uchwałą Nr 342/XXXVII/2013 Rady Miejskiej w Serocku, z dnia 3 

czerwca 2013 roku.   

Wojewoda Mazowiecki rozstrzygnięciem nadzorczym WNP-I.4131.248.2020.MO z dnia 12 

stycznia 2021 r. stwierdził nieważność uchwały. Wprowadzona została korekta do uchwały 

intencyjnej na sesji w dniu 24 lutego 2021 r. Skorygowany projekt zmiany planu został 

uchwalony uchwałą nr 363/XXXIII/2021 z dnia 03.03.2021 r. 

 

Przedmiotowe uchwały zostały skorygowane stosownie do uwag wniesionych przez 

Wojewodę i skutecznie podjęte w roku 2021. 
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Uchwały w trakcie realizacji: 

 

1. Uchwała 189/XVIII/2020 z dnia 22 stycznia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 

określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Miasta i Gminy 

Serock na przedsięwzięcia służące ochronie powietrza i gospodarce wodnej na terenie 

Miasta i Gminy Serock. W trakcie realizacji.  

2. Uchwała 198/XIX/2020 z dnia 19 lutego 2020r. w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Serock – 

obszar A. W trakcie realizacji, wykonano projekt planu zagospodarowania który będzie 

przekazany do opiniowania i uzgodnień w miesiącu lutym 2021 r. 

3. Uchwała 199/XIX/2020 z dnia 19 lutego 2020r. w sprawie nabycia części działki 111/314 

położonej w Zegrzu obręb Jadwisin gmina Serock. W trakcie realizacji. 

4. Uchwała 200/XIX/2020 z dnia 19 lutego 2020r. w sprawie przekształcenia Szkoły 

Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Serocku poprzez likwidację oddziałów 

przedszkolnych. W trakcie realizacji. 

5. Uchwała 201/XIX/2020 z dnia 19 lutego 2020r. w sprawie zamiaru przekształcenia 

Samorządowego Przedszkola im. Krasnala Hałabały w Serocku poprzez utworzenie 

innej lokalizacji i prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 

W trakcie realizacji. 

6. Uchwała 216/XXII/2020 z dnia 29 kwietnia 2020r. w sprawie przyjęcia Gminnego 

Programu Wspierania Rodziny na lata 2020-2022. W trakcie realizacji. Uchwała jest 

realizowana w bieżącej pracy OPS. 

7. Uchwała 217/XXII/2020 z dnia 29 kwietnia 2020r. w sprawie wyrażenia zgody na 

ustanowienie służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja S. A. z siedzibą w Lublinie. 

Zrealizowana w części. 

8. Uchwała 219/XXII/2020 z dnia 29 kwietnia 2020r. w sprawie zmiany uchwały nr 

131/XIII/2019 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 18 września 2019 r. w sprawie przystąpienia 

do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta i gminy Serock. Zrealizowano w marcu 2021 r. 

9. Uchwała 226/XXIII/2020 z dnia 27 maja 2020r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania 

azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta i Gminy Serock na lata 2020-2032”. 

Program przyjęto, jest dokumentem strategicznym obowiązującym do czasu jego zmiany. 

10. Uchwała 227/XXIII/2020 z dnia 27 maja 2020r. w sprawie likwidacji dotychczasowej 

aglomeracji Serock oraz wyznaczenia aglomeracji Serock w nowym kształcie. W trakcie 

realizacji. Uchwała stwierdza likwidację dotychczas obowiązującej i wyznaczenie granic 

nowej aglomeracji. Uchwała jest realizowana poprzez rozbudowę sieci kanalizacji 

sanitarnej w jej granicach   
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11. Uchwała 228/XXIII/2020 z dnia 27 maja 2020r. w sprawie ustanowienia „Serockiego 

bonu żłobkowego”. W trakcie realizacji. Uchwała jest realizowana na bieżąco przy 

przyznawaniu i wypłacaniu Serockiego bonu żłobkowego. 

12. Uchwała 229/XXIII/2020 z dnia 27 maja 2020r. w sprawie przekształcenia Szkoły 

Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Serocku poprzez likwidację oddziałów 

przedszkolnych. W trakcie realizacji. 

13. Uchwała 230/XXIII/2020 z dnia 27 maja 2020r. w sprawie przekształcenia 

Samorządowego Przedszkola im. Krasnala Hałabały w Serocku poprzez utworzenie innej 

lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. W 

trakcie realizacji. 

14. Uchwała 237/XXIV/2020 z dnia 29 czerwca 2020r. w sprawie zasad udzielania i 

rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, 

którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach i zespołach 

prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock. W trakcie realizacji. 

15. Uchwała 238/XXIV/2020 z dnia 29 czerwca 2020r.  zmieniającego uchwałę w sprawie 

ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych prowadzonych przez gminę Miasto i Gmina Serock. W trakcie realizacji. 

16. Uchwała 239/XXIV/2020 z dnia 29 czerwca 2020r. w sprawie wyrażenia zgody na 

ustanowienie służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja S. A. z siedzibą w Lublinie. 

W trakcie realizacji. 

17. Uchwała 240/XXIV/2020 z dnia 29 czerwca 2020r. w sprawie wyrażenia zgody na 

ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. W 

trakcie realizacji. 

18. Uchwała 253/XXV/2020 z dnia 5 sierpnia 2020r. zmieniająca uchwałę w sprawie 

ustanowienia „Serockiego bonu żłobkowego”. W trakcie realizacji. Uchwała jest 

realizowana na bieżąco przy przyznawaniu i wypłacaniu Serockiego bonu żłobkowego. 

19. Uchwała 254/XXV/2020 z dnia 5 sierpnia 2020r w sprawie wyrażenia zgody na 

ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. W 

trakcie realizacji. 

20. Uchwała 262/XXV/2020 z dnia 5 sierpnia 2020r w sprawie nabycia działki nr 32/5 z 

obrębu Kania Nowa, gm. Serock. W trakcie realizacji – planowane podpisanie aktu 

notarialnego w I kwartale 2021 r. 

21. Uchwała 263/XXV/2020 z dnia 5 sierpnia 2020r w sprawie nabycia działki nr 63/1/ z 

obrębu 08 w Serocku. W trakcie realizacji – planowane podpisanie aktu notarialnego w 

I kwartale 2021 r. 

22. Uchwała 271/XXVI/2020 z dnia 2 września 2020r. w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock – 
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sekcja H2. W trakcie realizacji, wykonano projekt planu zagospodarowania który będzie 

przekazany do opiniowania i uzgodnień w miesiącu marcu 2021 r. 

23. Uchwała 274/XXVI/2020 z dnia 2 września 2020r. w sprawie określenia średniej ceny 

jednostki paliwa gminie Miasto i Gmina Serock, na rok szkolny 2020/2021. W trakcie 

realizacji. 

24. Uchwała 275/XXVI/2020 z dnia 2 września 2020r. w sprawie zmian w składzie Komisji 

wyborczej odpowiedzialnej za przeprowadzenie wyborów do Rady Osiedla Zegrze. 

25. Uchwała 282/XXVII /2020 z dnia 1 października 2020 r. w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 

Serock – sekcja B1, uchwalonego uchwałą Nr 154/XVI/2019 Rady Miejskiej w Serocku, z 

dnia 27 listopada 2019 roku. W trakcie realizacji, wykonano projekt zmiany planu 

zagospodarowania który będzie przekazany do opiniowania i uzgodnień w miesiącu 

marcu 2021 r. 

26. Uchwała 284/XXVII /2020 z dnia 1 października 2020r. w sprawie nabycia działek nr 

9/3 i 9/4 z obrębu 07 w Serocku. W trakcie realizacji. 

27. Uchwała 285/XXVII 2020 z dnia 1 października 2020r. w sprawie nabycia części działki 

nr 111/308 położonej w Zegrzu, obręb Jadwisin, gm. Serock. W trakcie realizacji – zlecono 

wykonanie mapy podziału. 

28. Uchwała 286/XXVII 2020 z dnia 1 października 2020r. w sprawie wyrażenia zgody na 

ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. W 

trakcie realizacji. 

29. Uchwała 298/XXVIII /2020 z dnia 28 października 2020r. w sprawie zasad sprzedaży 

na rzecz najemców lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta i Gminy Serock. 

W trakcie realizacji. 

30. Uchwała 299/XXVIII /2020 z dnia 28 października 2020r. w sprawie wyrażenia zgody 

na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja S. A. z siedzibą w 

Lublinie. W trakcie realizacji. 

31. Uchwała 300/XXVIII /2020 z dnia 28 października 2020r. w sprawie wyrażenia zgody 

na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. W 

trakcie realizacji. 

32. Uchwała 308/ XXIX /2020 z dnia 2 grudnia 2020r. w sprawie wyrażenia zgody na 

ustanowienie służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja S. A. z siedzibą w Lublinie. 

W trakcie realizacji. 

33. Uchwała 314/ XXIX /2020 z dnia 2 grudnia 2020r. w sprawie wprowadzenia zmian w 

gminnym programie „Serocka Karta Dużej Rodziny 3+”. Realizacja uchwały od 2021 r. w 

zakresie wysokości stosowanych ulg dla posiadaczy Serockiej Karty Dużej Rodziny 3+. 

34. Uchwała 315/ XXIX /2020 z dnia 2 grudnia 2020r. w sprawie wyboru metody ustalenia 

wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki 
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takiej opłaty na terenie Miasta i Gminy Serock oraz zwolnienia w części z opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych 

budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące 

odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. W trakcie realizacji. 

35. Uchwała 316/ XXIX /2020 z dnia 2 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia Regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Serock. W trakcie realizacji.  

36. Uchwała 317/ XXIX /2020 z dnia 2 grudnia 2020r. w sprawie ustalenia ryczałtowej 

stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości, na 

której znajduje się domek letniskowy lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na 

cele rekreacyjno – wypoczynkowe. W trakcie realizacji. 

37. Uchwała 318/ XXIX /2020 z dnia 2 grudnia 2020r. w sprawie określenia szczegółowego 

sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Serock, zagospodarowania tych 

odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. W trakcie realizacji.  

38. Uchwała 319/ XXIX /2020 z dnia 2 grudnia 2020r. w sprawie określenia terminu, 

częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

przez właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Serock oraz zarządzenia 

poboru opłaty, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. W trakcie 

realizacji. 

39. Uchwała 320/ XXIX /2020 z dnia 2 grudnia 2020r. w sprawie zmiany uchwały Nr 

163/XVI/2019 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia 

wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

składanej przez właścicieli nieruchomości. W trakcie realizacji. 

40. Uchwała 321/ XXIX /2020 z dnia 2 grudnia 2020r. zmieniająca uchwałę w sprawie 

udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego. W trakcie realizacji, 

będzie realizowana w 2021 roku zgodnie z zapisami w § 2. 

41. Uchwała 322/ XXIX /2020 z dnia 2 grudnia 2020r. zmieniająca uchwałę w sprawie 

zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Warszawie. W związku z realizacją przedmiotowej uchwały, transza pożyczki 

zaplanowanej do wypłaty w 2020 r. wyniosła 646 289,05 zł. wobec planowanej 646 

289,36 zł. (różnica stanowi kwotę 0,31 zł. ) Na podstawie przedłożonego do WFOŚiGW 

rozliczenia zawnioskowano o kwotę transzy w wysokości 646 289,05 zł., rezygnując tym 

samym z części kwoty pożyczki w ramach transzy równej 0,31 groszy. Powyższe wynikało 

z dostosowania kwoty wnioskowanej do rozliczenia określonego na podstawie 

złożonych faktur za nadzór inwestorski, która różniła się z powodu zastosowanych 

zaokrągleń do odpowiedniej ilości miejsc po przecinku. Możliwość rezygnacji z 

określonej kwoty pożyczki została przewidziana w umowie pożyczki zawartej z 
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WFOŚiGW. Wartość transzy zaplanowanej do wypłaty w 2021 r. pozostaje bez zmian i 

zostanie zweryfikowana w oparciu o rozliczenie robót wykonanych przez wykonawcę. 

42. Uchwała 328/XXX/2020 z dnia 16 grudnia 2020r. w sprawie wyrażenia zgody na 

ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. W 

trakcie realizacji. 

43. Uchwała 329/XXX/2020 z dnia 16 grudnia 2020r. w sprawie wyrażenia zgody na 

ustanowienie służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie. 

W trakcie realizacji. 

44. Uchwała 331/XXX/2020 z dnia 16 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania 

Narkomanii, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w 

Rodzinie na 2021 rok. Realizacja uchwały w 2021 r. W zakresie realizacji działań 

związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, 

przeciwdziałaniem narkomanii i przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

45. Uchwała 332/XXX/2020 z dnia 16 grudnia 2020r. w sprawie zapewnienia warunków 

osiedlenia się na terenie Miasta i Gminy Serock rodziny repatriantów z Kazachstanu. W 

trakcie realizacji.W styczniu 2021 r. został złożony wniosek do Wojewody Mazowieckiego 

o udzielenie dotacji na remont lokalu mieszkalnego dla rodziny repatriantów. 

46. Uchwała 337/XXX/2020 z dnia 16 grudnia 2020r. w sprawie przejęcia zadań Powiatu 

Legionowskiego w zakresie bieżącego utrzymania dróg kategorii powiatowej w 2021 

roku. W trakcie realizacji. 

47. Uchwała 338/XXX/2020 z dnia 16 grudnia 2020r. w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej w formie dotacji dla Powiatu Legionowskiego w 2021 roku. W trakcie 

realizacji. 

48. Uchwała 339/XXX/2020 z dnia 16 grudnia 2020r. w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej w formie dotacji dla Powiatu Legionowskiego w 2021 roku. W trakcie 

realizacji. 

49. Uchwała 340/XXX/2020 z dnia 16 grudnia 2020r. w sprawie udzielenia dotacji na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do 

rejestru zabytków. W trakcie realizacji. 

50. Uchwała 342/XXX/2020 z dnia 16 grudnia 2020r. w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2021-2036. W trakcie realizacji. 

51. Uchwała 343/XXX/2020 z dnia 16 grudnia 2020r. budżetowa Miasta i Gminy Serock na 

rok 2021. W trakcie realizacji. 

52. Uchwała 346/XXX/2020 z dnia 16 grudnia 2020r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy 

Komisji Rewizyjnej na rok 2021. W trakcie realizacji. 
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W 2020 r. nie zostały zrealizowane niżej wymienione uchwały: 

 

1. Uchwała 191/ XVIII /2020 z dnia 22 stycznia 2020r w sprawie zawarcia Porozumienia 

międzygminnego dotyczącego powierzenia Miastu i Gminie Serock zadania publicznego 

w zakresie organizacji lokalnego transportu zbiorowego.  

Uchwała nie została zrealizowana. - Organy stanowiące gmin powiatu legionowskiego 

przyjęły uchwały zezwalające zawarcie porozumienia międzygminnego, jednakże 

otrzymana później opinia prawna, wskazuje jasno, że zawarcie porozumienia może 

skutkować negatywnym rozpatrzeniem wniosku o dopłatę do ceny jednego 

wozokilometra w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych. 

 

2. Uchwała 211/XX/2020 z dnia 31 marca 2020r.  zmieniająca uchwałę w sprawie 

partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „Regionalne partnerstwo samorządów 

Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i 

geoinformacji”. 

Nie została wykonana. Przekazana dotacja przez Urząd Miasta i Gminy Serock w dniu 

03.04.2020 r., została zwrócona. Powodem zwrotu dotacji były nierozstrzygnięte 

postępowania przetargowe. Z informacji uzyskanych z Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Mazowieckiego w Warszawie w najbliższym czasie planowane jest 

ogłoszenie i przeprowadzenie postępowania przetargowego na zamówienie publiczne 

na opracowanie i wdrożenie powyższych Systemów dziedzinowych. 

 

3. Uchwała 234/XXIII/2020 z dnia 27 maja 2020r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki 

długoterminowej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 

Warszawie w wysokości 2.811.094 zł.  

Uchwała niezrealizowana w części. Uchwała niezrealizowana w części dot. wypłaty 

transzy pożyczki zaplanowanej na 2020 r. ze względu na przedłużające się negocjacje 

szczegółowych warunków umowy i procedowanie w celu zawarcia umowy, co 

spowodowane było problemami z organizacją pracy w NFOŚiGW w czasie pandemii 

covid 19. Wniosek o udzielenie pożyczki został złożony w dniu 15.07.2020 r. W dniu 

30.07.2020 r. NFOŚiGW przekazał informację o jego pozytywnej ocenie ze strony 

formalnej, a w dniu 09.10.2020 r. o pozytywnej ocenie merytorycznej z punktu widzenia 

finansowego i ekologiczno-technicznego. Mimo powyższego w roku 2020 nie doszło do 

zawarcia umowy z uwagi na trudności wynikającej z ograniczonej dostępności 

pracowników NFOŚiGW.  

       Na 2021 r. zaplanowano zawarcie umowy pożyczki i złożenie wniosków o uruchomienie 

transz w kwotach określonych w nowych wysokościach. 
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4. Uchwała 276/XXVI/2020 z dnia 2 września 2020r. w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie porozumienia w sprawie dofinansowania zadania z zakresu zarzadzania drogą 

krajową.  

W wyniku podjętej uchwały w dniu 21.09.2020 r. zawarto porozumienie dotyczące 

realizacji zadania polegającego na opracowaniu dokumentacji technicznej budowy 

ronda w Szadkach. W ślad za zawartym porozumieniem w dniu 15.10.2020 r. wszczęto 

postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy prac projektowych. 

Z uwagi na wartości ofert znacznie przewyższające środki, którymi dysponował 

zamawiający – postępowanie zostało unieważnione. 

 

5. Uchwała 330/XXX/2020 z dnia 16 grudnia 2020r. w sprawie skorzystania z prawa 

pierwokupu nieruchomości stanowiącej działkę nr 298/3 z obrębu Izbica, gm. Serock. 

Nie wykonana. 

Podjęte uchwały są zewidencjonowane w rejestrze uchwał Rady Miejskiej i przekazywane 

do Wojewody Mazowieckiego w terminie ustawowym dla potwierdzenia ich ważności  

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Wszystkie uchwały 

publikowane są również w Biuletynie Informacji Publicznej https://www.bip.serock.pl/. 
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5. Efekty działań prowadzonych w 2020 roku 

5.1. Ochrona środowiska naturalnego 

 

W zakresie działalności związanej z ochroną środowiska naturalnego w 2020 r. przyjęto 

427 zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew dokonanych przez osoby fizyczne, 58 wniosków o wydanie 

zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów. Przeprowadzono 480 wizji w terenie wynikających 

z bieżącej pracy referatu i realizacji ustawowych obowiązków, 30% z nich stanowiły „wyjazdy 

interwencyjne” . Przyjęto 21 wniosków o szacowanie szkód w uprawach spowodowanych przez 

przymrozki, które miały miejsce w dniach od 18 kwietnia do 21 kwietnia 2020 r., w obu 

przypadkach 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 – przymrozków. 

 

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 

prawa. 

Udzielono 58 dotacji na wymianę starych źródeł ogrzewania z zachowaniem koniecznych 

procedur w ramach gminnego programu. Udzielono 8 dotacji na budowę przydomowej 

oczyszczalni ścieków z zachowaniem koniecznych procedur w ramach gminnego programu,  

utworzono Punkt Konsultacyjny rządowego programu priorytetowego czyste Powietrze - tym 

samym poprawiono jego dostępność dla mieszkańców Miasta i Gminy Serock. Uruchomienie 

Punktu Konsultacyjnego ma na celu ułatwienie mieszkańcom Miasta i Gminy Serock aplikowanie  

o dofinansowanie lub pożyczkę w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. 

Utworzenie punktu jest realizacją zawartego w grudniu 2019 r. porozumienia pomiędzy 

Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie a Miastem i 

Gminą Serock. 

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

przepisów prawa, także w oparciu o doświadczenie z funkcjonowania programów gminnych 

dofinansowań, czego efektem było podjęcie przez Radę Miejską w Serocku uchwały, w sprawie 

przyjęcia „nowych” regulaminów udzielania dotacji do wymiany kotłów i likwidacji zbiorników 

bezodpływowych poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. 
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Uzyskano dofinansowanie na realizację zadania pn. Usuwanie i unieszkodliwianie 

wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Serock w 2020 r., w ramach programu 

ogłoszonego przez WFOŚiGW, odebrano i przekazano do unieszkodliwienia łącznie 115,64 Mg 

azbestu z 43 nieruchomości, z czego z demontażu pokryć dachowych pochodziło 4,97 Mg. 

Całkowity koszt zadania wyniósł 69.641,96 zł. Miasto i Gmina Serock z budżetu gminy 

sfinansowała 60% kosztów kwalifikowanych zadania tj. w kwocie 41.785,18 zł. Pozostała część 

27.856,78 zł (40%) pochodziła z dotacji udzielonej przez Wojewódzki Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 

9 lipca 2020 r. została zawarta umowa nr W/UMWM-UU/UM/PZ/2519/2020 pomiędzy 

Województwem Mazowieckim a Miastem i Gminą Serock. Przedmiotem tej umowy jest udzielenie 

pomocy finansowej na dofinansowanie zadania pn. „Zakup oczyszczaczy powietrza dla 

wybranych placówek oświatowych z terenu Miasta i Gminy Serock”. W ramach zadania Miasto i 

Gmina Serock planuje zakupić 22 profesjonalne oczyszczacze powietrza, które zostaną 

przekazane do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych działających na terenie gminy Serock.  

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 2020 roku, z uwagi na sytuacje pandemiczną odstąpiliśmy od organizacji niektórych 

wydarzeń - np. Pikniku ekologicznego czy też spotkań warsztatowych w placówkach 

edukacyjnych. Zorganizowano następujące wydarzenia: 

1. Akcja „Sprzątanie Świata 2020” - zaprosiliśmy wszystkich uczniów ze szkół podstawowych  

z terenu Miasta i Gminy Serock do wykonania klasowych plakatów pod hasłem 

tegorocznej edycji SSP 2020, czyli  „Plastik? Rezygnuję. Redukuję. Segreguję” – 

zaproszenie do wzięcia udziału w konkursie 09.2020, wręczenie nagród 5.11.2020 (EKO 

BOX dla klasy i bidony dla każdego uczestnika) 

2. Konkurs na ulotkę promującą ochronę powietrza okazji Dnia Czystego Powietrza – 

ogłoszony 16.11.2020, wręczenie nagród 28.12.2020 

5.2. Zagospodarowanie przestrzenne i inwestycje  

 

Zagospodarowanie przestrzenne 

Na terenie miasta i gminy Serock obowiązuje 27 miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego, które obejmują 90% powierzchni gminy.  Ze względu na zmieniające się 
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uwarunkowania zewnętrzne oraz potrzebę zagospodarowania przestrzeni w sposób najbardziej 

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

W roku 2020 Rada Miejska w Serocku przyjęła 1 uchwałę dotyczącą miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego, uchwały dotyczyły: 

− mpzp miasta Serock – obszar A4: uchwała nr 283/XXVII/2020 Rady Miejskiej w Serocku  z 

dnia 01.10.2020 r., obowiązuje od  dnia 27.10.2020 r. 

W trakcie prac planistycznych były: 

• zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – 

obejmująca swoim zasięgiem działki nr 143/26, 143/9, 143/11, 143/13, 143/15, 143/17, 143/19, 

143/25, 143122, 144/2, 145/3, 145/4, 145/5, 145/6, 145/7, 145/8, 145/9, 145/10, 142/14, 142/10, 

142/6, 142/2, 191/8, 191/7, 191/4, 190/2, 189/3, 94/13, 94/1, 94/4, 221/5, 221/4, 221/3, 221/2, 

221/1, 94/29, 94/28, 94/15, 94/26, 94/5, 94/16, 94/19 w obrąbie Borowa Góra, obszar w 

obrębie Skubianka obejmujący działki nr 14, 15, 16, 17, 18/1, 18/2, 18/3, 19/2, 19/3, 20, 21, 22, 

23, 24, 25, 26/1, 26/2, 498, obszar w obabię Jachranka obejmujący działki nr 336/66, 338/4, 

336/13, 336/1, 335/20, 336/61, 336/62, 336/63, 336/64, 336/65, obszar w obrębie Jadwisin, 

obejmujący działki nr 111/329, 111/330, 111/293, 111/311, 111/6, 111/312, 111/8, 111/307, 111/260, 

111/328, 111/13, 111/262, 111/309, 111/310, 111/313, 111/296, działki nr 20/4, 20/5 w obrębie 10 

Serock oraz działki nr 941/1, 96/1, 85/2 w obrębie Dębe, oraz 

• następujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego: 

−  mpzp gminy Serock – sekcja F1 – przeprowadzono procedurę wyłożenia do 

publicznego wglądu i rozpatrzono zgłoszone uwagi, plan pozostaje w trakcie 

realizacji w 2020 roku; 

− mpzp w rejonie ul. Czeskiej w Serocku – przeprowadzono procedurę wyłożenia 

do publicznego wglądu i rozpatrzono zgłoszone uwagi, plan pozostaje nadal w 

trakcie realizacji w 2020 roku; 

− zmiana mpzp gminy Serock – sekcja B – przystąpienie do zmiany mpzp w 

zakresie wybranych jednostek redakcyjnych w tym zapisów dotyczących 

tymczasowego zagospodarowania urządzenia i użytkowania terenów, 

obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, zasad modernizacji rozbudowy i 

budowy systemów infrastruktury technicznej, parametrów dróg wewnętrznych 

i dojazdów  oraz zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 

komunikacji, 

− mpzp gminy Serock – sekcja C – przystąpienie do sporządzenia zmiany mpzp w 

zakresie w zakresie wybranych jednostek redakcyjnych, nie powodując zmiany 

jego ustaleń w przeważającej części, 
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−  mpzp miasta Serock – obszar C – przeprowadzono procedurę wyłożenia do 

publicznego wglądu i rozpatrzono zgłoszone uwagi, plan pozostaje nadal w 

trakcie realizacji w 2020 roku, 

− mpzp gminy Serock – sekcja C1 – przeprowadzono procedurę wyłożenia do 

publicznego wglądu i rozpatrzono zgłoszone uwagi, plan pozostaje nadal w 

trakcie realizacji w 2020 roku. 

W ubiegłym roku zostało złożone 24 wnioski o zmianę przeznaczenia terenu w 

miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. 

Inwestycje 

W 2020 r. prowadzono  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 

12.067.855,67 zł. 

Do największych inwestycji prowadzonych w 2020 r. należy zaliczyć: 

− kontynuacja budowy stacji uzdatniania wody w Serocku przy ul. Nasielskiej, 

− zakończenie  budowy kanalizacji sanitarnej w Serocku ul. Jaśminowa, 

− zakończenie budowy kanalizacji sanitarnej Borowa Góra – Stasi Las ul. Słoneczna, 

− przebudowa nawierzchni dróg gminnych Serock ul. K. Wielkiego, Słowackiego, 

− modernizacja drogi gminnej Cupel ul. Arciechowska, 

− zakończenie przebudowy ul. Książecej w Jadwisinie, 

− budowa kanalizacji sanitarnej Wierzbica rejon ul. Wiosennej, 

− budowa sieci kanalizacyjnej Borowa Góra – Stasi Las II etap, 



 

65 |   

 

− budowa kanalizacji sanitarnej w Jadwisinie ul. Królewska budowa magistrali    

wodociągowej Karolino Marynino oraz Dębe – Bolesławowo, 

− budowa ul. Poprzecznej w Borowej Górze, 

− przebudowa ul. Polnej Wierzbica – Serock, 

− modernizacja Szkoły Podstawowej w Serocku, 

− rozpoczęcie budowy kanalizacji sanitarnej w Serocku ul. Stokrotki, 

− budowa placu zabaw w Zegrzu, 

− modernizacja boiska sportowego w Wierzbicy, 

− budowa oświetlenia drogowego w miejscowościach: Dosin ul. Oliwkowa, Zabłocie, Guty, 

Bolesławowo, Dębe, Stasi Las ul. Tęczowa, Borowa Góra, Jachranka, Kania Nowa ul. 

Serocka, Serock ul. Słoneczna Polana. 

Z zakresu wodociągów i kanalizacji na obszarze wiejskim wybudowano 451 m kanału 

sanitarnego w m.  Borowa Góra - Stasi Las. W Wierzbicy w rejonie ul. Wiosennej wybudowano 

893,30 m kanału sanitarnego.  Na realizację tych  zadań podpisano umowę o dofinansowanie ze 

środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. W Jadwisinie w 

ul. Królewskiej wybudowano 329 m kanału sanitarnego. Zadanie dofinansowane z pożyczki z 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 347.702,56 zł.  

Wybudowano 867,50 m magistrali wodociągowej w miejscowościach Karolino – Marynino 

oraz  rozpoczęto budowę sieci wodociągowej łączącej wieś Dębe z Bolesławowem. Zakończono 

budowę  sieci kanalizacji  grawitacyjno – tłocznej z przepompownią ścieków w  ul. Jaśminowej w 

Serocku. Kontynuowano budowę stacji uzdatniania wody przy ul. Nasielskiej w Serocku i złożono 

wniosek o udzielenie pożyczki do NFOŚiGW. Rozpoczęto budowę kanalizacji   grawitacyjno – 

tłocznej z przepompownią ścieków w  ul. Stokrotki w Serocku. 

Tabela 15.  Długość wybudowanej infrastruktury w 2020 roku. 

Wyszczególnienie 2019 

Długość zmodernizowanych i przebudowanych ulic [km] 3,313 

Długość wyremontowanych i przebudowanych chodników [m] 555 

Długość rozbudowanej sieci kanalizacji sanitarnej [m] 1930,3 
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Długość rozbudowanej sieci wodociągowej [m] 2075,5 

 

 

Przebudowano nawierzchnię dróg gminnych ul. Słowackiego, K. Wielkiego Serocku, ul. 

Poprzeczną w Borowej Górze oraz przeprowadzono  modernizację drogi gminnej  w miejscowości  

Cupel ul. Arciechowska II etap. Przebudowano również  ul. Polną Serock – Wierzbica oraz  

zakończono  przebudowę ul. Książęcej w Jadwisinie. Opracowano  dokumentację techniczną na 

budowę ul. Mickiewicza w Serocku oraz na budowę chodnika przy ul. Szaniawskiego od ul. 

Dworkowej do ul. Jabłoniowej  w Jadwisinie, oraz opracowano dokumentację projektowo – 

kosztorysową remontu istniejącej ścieżki pieszo – rowerowej  w Jadwisinie. Wybudowano 

odwodnienie ul. Picassa w Serocku. 

Zadania inwestycyjne w zakresie obiektów oświatowych 

 

Na zadania inwestycyjne w zakresie obiektów oświatowych wydatkowano kwotę 

1.555.092,65 zł. Po przebudowie łącznika w szkole w Serocku  powstały cztery sale z 

przeznaczeniem dla przedszkolaków (klasy „0”), szatnie, łazienki na każdym piętrze, gabinet 

terapii zajęciowej oraz niezbędne magazyny. Ponadto wybudowano windę gastronomiczną, która 

umożliwiła organizację spożywania posiłków przez przedszkolaków w salach, bez konieczności 

schodzenia do stołówki szkolnej. Dodatkowo przebudowano bibliotekę dostępną z części 

szkolnej.  
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Fot 1. Sala oddziału przedszkolnego 

 

źródło: UMiG w Serocku 

W Jadwisinie opracowano dokumentacje techniczną  rozbudowy Szkoły Podstawowej. 

Głównym założeniem jest stworzenie nowoczesnej sali gimnastycznej wraz z zapleczem 

sanitarnym na miarę potrzeb dzieci uczęszczających do tej placówki. I tak w wyniku tej inwestycji 

szkoła zyska - oprócz dużej sali gimnastycznej, która będzie mogła funkcjonować jako dwie 

mniejsze o wymiarach 24m x 12m każda - 3 dodatkowe sale lekcyjne, miejsce na przestronną 

bibliotekę oraz dwa zaplecza magazynowe.  

Powstała również dokumentacja techniczna rozbudowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 

w Woli Kiełpińskiej o dodatkowe sale przedszkolne. Dokumentacja zakłada utworzenie 5 

nowoczesnych sal przedszkolnych – każda z odrębną łazienką. W ramach rozbudowy powstaną 

też dodatkowe pomieszczenia do zajęć terapeutycznych oraz magazynowe. Dodatkowo w 

ramach zadania planuje się wybudowanie windy osobowej, która zwiększy dostępność budynku 

dla osób niepełnosprawnych. 

Infrastruktura rekreacyjna 

W 2020 wybudowano nowy  plac zabaw w Zegrzu, rozpoczęto rewitalizację placu zabaw 

w Dębem i Maryninie, wykonano altanę na placu zabaw w Gąsiorowie oraz opracowano 
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dokumentację techniczną przebudowy linii średniego napięcia na terenie placu zabaw w 

Stanisławowie. Na placu w Dębem wykonano pomnik i dostarczono elementy małej architektury. 

W Dębinkach na placu zabaw zamontowano stół do pinponga, wykonano balustradę i ławostół 

do wiaty oraz wykonano 8 m ogrodzenia.    

Fot 2. Plac „Kapitana Groszka” w Zegrzu 

 

źródło: UMiG w Serocku 

Zmodernizowano boisko sportowe w Wierzbicy. Zostały zamontowane urządzenia placu 

zabaw i urządzenia siłowni zewnętrznej, wykonano wielofunkcyjne boisko o nawierzchni 

syntetycznej. Wybudowano budynek gospodarczy i wyremontowano elewację świetlicy 

terapeutycznej.  

Oświetlenie drogowe 

Wybudowano oświetlenie w miejscowości Dosin ul. Oliwkowa i Borówkowa, Zabłociu, 

Gutach, Bolesławowie, Dębem, Stasi Las ul. Tęczowa, Borowa Góra, Jachrance, Kani Nowej ul. 

Spacerowa, Serock ul. Słoneczna Polana, Błękitna. Opracowano dokumentację techniczną na 

wykonanie oświetlenia dróg gminnych Jachranka – Izbica, Skubianka ul. Szafirowa, Jadwisin ul. 

Nad Wąwozem, Zalesie Borowe, Karolino Stasi Las ul. Helenki. 
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5.3. Oświata i wychowanie 

 

Poprawa jakości dostępnych miejsc przedszkolnych 

Przedszkole to pierwszy i ważny etap edukacji, chociaż dla dzieci w wieku 3-5 lat 

nieobowiązkowy. Od 2017 roku na gminie spoczywa obowiązek zapewnienia miejsc edukacji 

przedszkolnej wszystkim dzieciom 3-6 letnim, których rodzice chcą skorzystać z oferty 

samorządowych placówek wychowania przedszkolnego i złożyli wniosek podczas postępowania 

rekrutacyjnego.  

Na terenie Miasta i Gminy Serock miejsca do edukacji przedszkolnej zapewnione są 

w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz 

niepublicznych przedszkolach wpisanych do ewidencji placówek przedszkolnych. 

Wzrastające potrzeby mieszkańców na miejsca przedszkolne oraz zróżnicowany standard 

bazy przedszkolnej, wpłynął na decyzje Miasta i Gminy Serock o podniesieniu jakości miejsc 

wychowania przedszkolnego oraz zwiększenie ich liczby.   

W roku szkolnym 2019/2020 podjęto istotną decyzję w obszarze oświaty. Na podstawie 

Uchwały Nr 229/XXIII/2020 w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w 

Serocku poprzez likwidację oddziałów przedszkolnych oraz Uchwały 230/XXIII/2020 w sprawie 

przekształcenia Samorządowego Przedszkola im. Krasnala Hałabały w Serocku poprzez 

utworzenie innej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 

nastąpiło przekształcenie placówek wychowania przedszkolnego w Serocku. W wyniku 

przekształceń uzyskano  100 w pełni funkcjonalnych miejsc przedszkolnych. 

Celem tych działań była poprawa warunków w jakich odbywa się realizacja wychowania 

przedszkolnego na terenie Serocka oraz ujednolicenie organizacyjne wychowania 

przedszkolnego, dające możliwości ciągłości wychowania przedszkolnego dziecku w jednej 

placówce bez konieczności zmiany miejsca i nauczyciela w trakcie realizacji rocznego 

przygotowania przedszkolnego. Oprócz przekształceń formalno-organizacyjnych wykonano 

prace  remontowo-inwestycyjne. 

Przebudowano łącznik pomiędzy budynkami szkoły i przedszkola, który przeznaczony 

został na część przedszkolną. W wyniku czego rozdzielona została przestrzeń szkolna od 

przedszkolnej, co zwiększyło bezpieczeństwo oraz komfort przebywających dzieci w przedszkolu 

i w szkole. Powstały cztery sale przedszkolne, łazienki, szatnie, gabinety terapii zajęciowej, 

niezbędne pomieszczenia socjalne. Budynek wyposażono w windę gastronomiczną, co pozwala 

na wydawanie dzieciom posiłków w salach. Okazało się   to szczególnie ważnym rozwiązaniem 
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podczas funkcjonowania placówek oświatowych w podwyższonych standardach sanitarnych 

wynikających z COVID-19. Wszystkie pomieszczenia przedszkolne i części wspólne zostały 

wyposażone w funkcjonalny i estetyczny sprzęt przedszkolny. Ponadto w wyniku przebudowy 

biblioteka szkolna uzyskała nową lokalizację, oddzieloną od części przedszkolnej. 

W 2020 r. zaplanowano rozbudowę części przedszkolnej w Zespole Szkolno  – 

Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej. Zakłada się, że od września 2022 r. Przedszkole w Woli 

Kiełpińskiej zacznie pracę w rozbudowanej części przedszkolnej. W wyniku rozbudowy zwiększy 

się o 25 liczba miejsc przedszkolnych w tej placówce, co pozwoli na pełniejsze zaspokojenie 

potrzeb mieszkańców na miejsca przedszkolne w placówkach prowadzonych przez gminę. 

Ponadto budynek Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej zostanie 

dostosowany do potrzeb uczniów i osób niepełnosprawnych poprzez wyposażenie w windę oraz 

zostanie poprawiona funkcjonalność budynku m.in. przez przebudowę wejścia głównego do 

budynku.  

 

Edukacja zdalna w 2020 r. 

2020 r. był szczególnym rokiem w edukacji, z uwagi na czasowe ograniczenia 

funkcjonowania stacjonarnej działalności placówek oświatowych z powodu pandemii wirusa 

COVID – 19. Szkoły i przedszkola musiały zmierzyć się z edukacją zdalną, uwzględniając potrzeby 

oraz możliwości uczniów i rodziców: 

 

 

12.03.2020 r. zawieszono działalność           - od 11.05.2020 r. wznowiono działalność  

stacjonarną - dydaktyczną,                            publicznych placówek przedszkolnych  

wychowawczą i opiekuńczą                         poza Przedszkolem w Woli Kiełpińskiej,       

w szkołach i przedszkolach;                         które rozpoczęło stacjonarną pracę od 14 maja; 

 

- od 25.05.2020 r. wznowiono zajęcia opiekuńczo –  

wychowawcze oraz dydaktyczne dla uczniów klas  I 

– III szkół podstawowych, konsultacje w szkole 

                                                                      dla uczniów starszych. 
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W roku szkolnym 2020/2021: 

- od 26 października 2020 r. edukacja  

dalna dla klas IV – VIII; 

- od 5 listopada 2020 r. edukacja zdalna  

również dla klas I-III              

 

 

Od 25.03.2020 r. wprowadzono obowiązek realizacji zadań edukacyjnych za pomocą 

metod i technik kształcenia na odległość. 

Szkoły prowadzone przez Miasto i Gminę Serock wykorzystywały do prowadzenia zajęć: 

- dziennik elektroniczny i pocztę elektroniczną, 

- platformy edukacyjne i dodatkowo kanały: Messenger, sms, mms, 

- w pojedynczych przypadkach uczniom dostarczano materiały w formie papierowej. 

Realizowanie zadań edukacyjnych w formie zdalnej niosło ze sobą nowe problemy 

związane z dostępnością  sprzętu komputerowego i odpowiedniej jakości Internetu. 

Organ prowadzący wspierał uczniów i nauczycieli w nauce zdalnej poprzez pozyskiwanie 

środków zewnętrznych na zakup sprzętu i oprogramowania oraz przekazanie dodatkowych 

środków własnych na doposażenie szkół:    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doświadczenia minionego roku sprawiły, że 

nauczyciele i uczniowie korzystali ze 

sprawdzonych technik i narzędzi do nauki na 

odległość, tj. z Platformy Microsoft 365                                 

 

Od 30 marca 2020r. możliwość 

użyczania sprzętu zakupionego w 

ramach projektu pt. „Kluby 

Kluczowych Kompetencji” uczniom i 

nauczycielom. 

Zakup komputerów z grantów: 

„Zdalna Szkoła” 33 komputery 
+ 27 modemów LTE oraz karty SIM z 

dostępem do Internetu 
„Zdalna Szkoła +” 39 komputerów 

Łączne dofinansowanie 144.648,75 zł. 

Partnerstwo gminy w projekcie „Mazowiecki 

program przygotowania szkół, nauczycieli i 

uczniów do nauczania zdalnego”. 

Szkoła Podstawowa w Woli Kiełpińskiej otrzymała: 

stacjonarne komputery 8 szt, laptopy 13 szt, tablety 

12 szt, drukarki 13szt, tablicę multimedialną, 

urządzenie wielofunkcyjne, oprogramowanie 

interaktywne Corinth 3D.  4 nauczycieli oraz 10 

uczniów wzięło udział w szkoleniach. Łączna 

wartość dofinansowania – 135.868,82 zł 

Udział Zespołu Szkolno – 

Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej w 

konkursie #OSEWyzwanie! 

organizowanego przez NASK i 

Ministerstwo Cyfryzacji – nagroda w 

postaci pracowni multimedialnej  

– 16 laptopów  w przenośnej szafie  

i urządzenie AP o wartości 36.800,00 

zł 
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                  Łącznie inwestycje w sprzęt komputerowy w 2020r. wyniosły  397.317,57 zł. 

 

 

 

 

 

Przeznaczenie przez gminę dodatkowych  

80.000,00 zł na doposażenie szkół w 25 laptopów  

dla nauczycieli do nauczania zdalnego. 



Tabela 16. Finansowanie zadań oświatowych 2016 – 2020 r.  

 

 

 

Rok  

Łączne 

wydatki na 

oświatę  

w tym: 

wydatki 

Inwestycyjne 

na oświatę  

środki 

zewnętrzne 

na oświatę  

Wysokość 

otrzymanej 

subwencji                  

i dotacji 

przedszkolnej 

Wysokość 

środków 

własnych z 

budżetu 

Miasta 

poniesionych 

na oświatę  

Wysokość 

wydatków 

ogółem  

budżetu 

Miasta  

w tym:                      

wydatki 

Inwestycyjne 

Udział % 

wysokości 

wydatków 

Inwestycyjnych 

w wydatkach 

ogólnych  

Udział % 

subwencji i 

dotacji w 

wydatkach 

na oświatę  

ogółem 

Udział % 

wysokości 

wydatków 

własnych 

poniesionych 

na oświatę  w 

wydatkach 

ogólnych 

gminy 

Udział % 

wydatków 

na oświatę 

w 

wydatkach 

ogółnych 

budżetu 

Miasta  

  
Dział: 

750,801,854 
                    

2016 20 040 037,19 1 704 062,08 287 477,84 14 125 595,00 5 626 964,35 62 917 446,26 9 271 608,76 14,74% 67,15% 8,94% 31,85% 

2017 20 885 041,40 1 999 267,29 244 565,45 14 200 457,00 6 440 018,95 74 194 795,85 15 971 684,01 21,53% 65,56% 8,68% 28,15% 

2018 21 000 922,88 1 147 101,57 184 992,72 14 796 113,00 6 019 817,16 77 094 274,52 15 638 672,28 20,29% 67,83% 7,81% 27,24% 

2019 26 714 563,38 4 800 492,01 906 659,51 15 272 957,00 10 534 946,87 91 154 287,44 16 382 996,20 17,97% 55,13% 11,56% 29,31% 

2020    24 618 773,84 1 566 092,54 291 657,61 15 311 986,00 9 015 130,23 97 700 941,42 15 252 252,73 15,61% 59,84% 9,23% 25,20% 



Edukacja ma znaczenie – finansowanie zadań oświatowych 2016 – 2020 r.  

Edukacja jest ważnym zadaniem własnym gminy. Kształt organizacyjny oświaty, a tym 

samym finansowy wynika z przepisów centralnych (rządowych) oraz decyzji organu 

prowadzącego placówki.  

W latach 2016-2020 wzrastały wydatki gminy na zadania oświatowe, a przełomem dla nich 

były:  

I. Zmiany systemowe (przywrócenie od 01.09.2017 r. ośmioletnich szkół podstawowych 

oraz zakończenie funkcjonowania gimnazjów 31.08.2019r.);  

II. Podwyżki wynagrodzeń pracowników, w tym: wynagrodzenia zasadniczego 

nauczycieli - łączny wzrost wynagrodzenia zasadniczego w latach 2018-2019 ponad 

19% oraz od 01.09.2020r. wzrost o 5,99%.  

Wzrost minimalnej płacy pracowników administracji i obsługi w latach 2019 i 2020 oraz 

wyłączenie dodatku stażowego z minimalnego wynagrodzenia.  

III. Sukcesywnie podnoszony standard organizacyjny szkół i przedszkoli przez gminę 

Serock, przez: tworzenie mniejszych oddziałów szkolnych, zatrudnienie nauczycieli 

wspomagających, zwiększenie liczby godzin na pomoc psychologiczno – 

pedagogiczną, zwiększenie zatrudnienia w przedszkolach o pracowników obsługi i 

opieki w oddziałach przedszkolnych oraz pracowników kuchni przygotowujących 

żywienie zbiorowe.  

IV. Wydatki inwestycyjne gminy i realizowane programy edukacyjne w szkołach / 

przedszkolach, szczególnie w 2019r. na kwotę 5.707.151,51 zł;  

Inwestycje – rozbudowa Przedszkola w Serocku, II etap termomodernizacji Szkoły 

Podstawowej w Zegrzu, remont sanitariatów w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w 

Woli Kiełpińskiej.  

W 2020 r. dostrzegamy wzrost wydatków bieżących w wydatkach oświatowych – co ma 

związek z podniesionym standardem organizacyjnym, przechodzącymi skutkami podwyżki 

wynagrodzeń oraz wzrastającymi środkami na dotowanie niepublicznych przedszkoli na terenie 

gminy oraz na rozliczenia z gminami za korzystanie przez mieszkańców gminy Serock z miejsc 

przedszkolnych poza gminą.  

Dostrzegalna jest tendencja spadku udziału subwencji i dotacji w wydatkach gminy na 

oświatę. Podstawowym parametrem do naliczania subwencji oświatowej jest uczeń. Warto 

zauważyć, iż od września 2019 r. (po zakończeniu funkcjonowania gimnazjów) spadła liczba 

uczniów w gminie z 1494 w 2019 r. do 1407 w 2020 r.  



 

75 |   

 

Roczny koszt kształcenia ucznia w odniesieniu do kwoty naliczonej na ucznia w subwencji 

/ dotacji w latach 2019 – 2020 przedstawiają poniższe tabele: 

Tabela 17. Roczny koszt kształcenia ucznia w gminie Serock: 

 

Rok 

Roczny koszt bez wydatków 

inwestycyjnych i środków na kształcenie 

specjalne 

Środki naliczone na ucznia 

w subwencji 

Różnica 

2019 8.849,74 zł 8.275,40 zł -574,34 zł 

2020 10.061,47 zł 8.717,88 zł -1.343,59 zł 

 

Tabela 18. Roczny koszt kształcenia ucznia w gminie Serock: 

 

Rok 

Roczny koszt bez 

wydatków 

inwestycyjnych  

i środków na 

 kształcenie specjalne 

Roczna subwencja  

na 1 wychowanka 

przedszkola / oddziału 

przedszkolnego  

6-latki 

Dotacja z budżetu państwa na 1 

wychowanka przedszkola / 

oddziału przedszkolnego  

w wieku 3-5 lat 

 

2019 10.439,81 zł 4.822,62 zł  

(164 dzieci) 

1.403,00 zł 

(średniorocznie 515 dzieci) 

2020 10.753,87 zł 5.467,40 zł  

(162 dzieci) 

1.434,58 zł 

(średniorocznie 525 dzieci) 

 

 

5.4. 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.  

Kalendarz wydarzeń Centrum Kultury i Czytelnictwa jest bogaty zarówno  

w wydarzenia organizowane samodzielnie przez jednostkę, jak również wydarzenia 

współorganizowane, które wspierają instytucje oraz organizacje społeczne w koordynacji 
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przedsięwzięć rozrywkowo–rekreacyjnych. Takie działanie, przyczynia się do lepszego 

zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców Miasta i Gminy Serock.  

W 2020 r. Centrum Kultury i Czytelnictwa było organizatorem 88 przedsięwzięć oraz 

współorganizatorem 23 wydarzeń kulturalnych na terenie Miasta i Gminy Serock. 

Szczegółowy rodzaj wydarzeń oraz ilości przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 19. Liczba poszczególnych rodzajów wydarzeń organizowane przez CKiCz w 2020 roku. 

Status Rodzaj wydarzenia 
Liczba 

wydarzenia 

 Liczba 

uczestników 

organizator koncerty 19 2830 

konkursy 7 270 

prelekcje, spotkania, wykłady 7 615 

warsztaty 31 1162 

pokazy teatralne 8 1293 

wystawy 4 220 

imprezy turystyczne i sportowo - 

rekreacyjne 
5 229 

inne 5 535 

seanse filmowe 2 100 

Suma   88 7254 

współorganizator koncerty 0 0 

prelekcje, spotkania, wykłady 4 450 

warsztaty 2 100 

pokazy teatralne 4 430 

wystawy 0 0 

imprezy turystyczne i sportowo - 

rekreacyjne 
2 180 

inne 7 715 

konferencje 0 0 

seanse filmowe 4 300 

Suma   23 2175 

Suma końcowa   111 9429 

 

Działalność  Centrum Kultury odbywa się na różnych płaszczyznach. 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 42 imprezy.  
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W ramach w/w przedsięwzięć można wymienić imprezy biletowane, tj. warsztaty, pokazy 

teatralne, liczne działania w ramach akcji Zima i Lato w Mieście. Łącznie zorganizowano 20 

przedsięwzięć biletowanych z płatnym wstępem.   

Dochody z wpłat i sprzedaży biletów  na organizowane imprezy i koncerty (w tym zima i 

lato   w mieście wyniosły – 48 185,47 zł       

Na organizację imprez dla mieszkańców miasta i gminy Serock wydatkowano łącznie 

258 792,86 zł          

Szczegółowy wykaz wszystkich wydarzeń zawierają poniższe tabele. 

W 2020 r. Centrum Kultury było organizatorem 88 przedsięwzięć kulturalnych. 

Tabela 20. Wydarzenia organizowane przez CKiCz w 2020 roku. 

Rodzaj 

wydarzenia 
Data Nazwa wydarzenia 

pokazy teatralne 18.01.2020 Dzień Babci i Dziadka - Spektakl  "Hamlet we wsi Głucha Dolna" 

  29.01.2020 Spektakl "Ptasie Radio", "Babie Lato" SAS 

  10.02.2020 Teatr Tup Tup "Krasnoludek u Kupca"  

  16.02.2020 Teatr Pod Dębem "Rozmowy przy wycinaniu lasu" 

  19.02.2020 Teatr Urwis "Pinokio"  

  02.08.2020 Spektakl "Legenda o Smoku Wawelskim" 

  29.08.2020 Zakończenie lata - Spektakl pt. "Wombat nie śpi", Pokaz iluzjonistyczny 

  05.09.2020 Św. Darów Ziemi - Kabaret KAŁAMASZ 

Suma   8 

koncerty 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

05.01.2020 Koncert Noworoczny Kasia Moś z Zespołem 

26.01.2020 Koncert instrumentalny dzieci  

08.03.2020 Koncert "Tak łatwo jest nieść światło" A. Hamela  - Dzień Kobiet  

21.06.2020 Koncert pt. "Szantowy koncert sobótkowy" Duet A. Korycki & D.Żukowska 

05.07.2020 Fontanna Muzyki - Trio Delicamente "Letnie impresje" 

19.07.2020 Fontanna Muzyki - Zespół Góralska Hora 

02.08.2020 Fontanna Muzyki - Kwartet smyczkowy "Strings Avenue" 

16.08.2020 Fontanna Muzyki - Teatr Piosenki Elżbiety Zapendowskiej 

30.08.2020 Fontanna Muzyki - Trio K. Radwańska "For Sentimental Reasons" 

05.09.2020 
Koncert Ani Rusowicz z zespołem, Chóru "Cantores Adalberti", Orkiestra 

"Brass Federacja" - Św. Darów Ziemi 

13.09.2020 Muzyczny podwieczorek "Najpiękniejsze dzieła muzyki klasycznej" 

20.09.2020 Koncert "Wiersze Mistrza i piosenki czeladnika" J. Mere i J. Nowicki  

27.09.2020 Koncert R. Kasprzyckiego - III Nadnarwiańskie Spotkania ze Sztuką 

10.10.2020 Koncert pt. "Chwytaj dzień" R. Rozmus - Dzień Seniora  

11.10.2020 Muzyczny podwieczorek "Na salonach Europy" 
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  16.10.2020 Musical "Barometr" - Prapremiera 

17.10.2020 Musical "Barometr"  

08.11.2020 Muzyczny podwieczorek "Polonia Semper Fidelis" 

13.12.2020 Muzyczny podwieczorek "Koncert adwentowo-świąteczny" 

Suma   19 

warsztaty 11.01.2020 Pokaz Tanga Argentyńskiego 

  18.01.2020 Dzień Babci i Dziadka - warsztaty artystyczne z filcu 

  10.02.2020 Warsztaty taneczne Break Dance  

  12.02.2020 Warsztaty plastyczne  - dekoracje walentynkowe 

  17.02.2020 Warsztaty artystyczne, rękodzieła - malowanie worków ekologicznych 

  19.02.2020 Warsztaty taneczne Latino 

  29.02.2020 Kurs Tango dla dorosłych 

  08.03.2020 Warsztaty coachingowe "Kobieta pełna wartości"   

  02.07.2020 Warsztaty tworzenia biżuterii  - projekt "Pracownia Sztuk Wszelkich" 

  03.07.2020 Warsztaty malarskie - projekt "Pracownia Sztuk Wszelkich" 

  
06.07.2020 

Warsztaty taneczne, teatralne, rzeźbiarskie - Lato w Mieście/projekt 

"Pracownia Sztuk Wszelkich" 

  
07.07.2020 

Warsztaty teatralne, artystyczne, rzeźbiarskie - Lato w Mieście/projekt 

"Pracownia Sztuk Wszelkich" 

  07.07.2020 Warsztaty witrażu - projekt "Pracownia Sztuk Wszelkich" - dorośli 

  08.07.2020 Warsztaty bębniarskie - Lato w Mieście 

  09.07.2020 Warsztaty malarskie - projekt "Pracownia Sztuk Wszelkich" - dzieci 

  
09.07.2020 

Warsztaty tworzenia biżuterii  - projekt "Pracownia Sztuk Wszelkich" - 

dorośli 

  
10.07.2020 

Warsztaty taneczne, malarskie - Lato w Mieście/projekt "Pracownia Sztuk 

Wszelkich" 

  14.07.2020 Warsztaty witrażu - projekt "Pracownia Sztuk Wszelkich" - dorośli 

  15.07.2020 Warsztaty wikliniarskie - projekt "Pracownia Sztuk Wszelkich" - dorośli 

  16.07.2020 Warsztaty wikliniarskie - projekt "Pracownia Sztuk Wszelkich" - dorośli 

  30.07.2020 Warsztaty rzeźbiarskie - projekt "Pracownia Sztuk Wszelkich" - dorośli 

  03.08.2020 Warsztaty ceramiczne - projekt "Pracownia Sztuk Wszelkich" - dorośli 

  
10.08.2020 

Warsztaty taneczne, teatralne, ceramiczne - Lato w Mieście/projekt 

"Pracownia Sztuk Wszelkich" 

  
11.08.2020 

Warsztaty przyrodnicze z sową, artystyczne MURAL, teatralne, rzeźbiarskie - 

Lato w Mieście/projekt "Pracownia Sztuk Wszelkich" 

  12.08.2020 Warsztaty bębniarskie  - Lato w Mieście 

  
12.08.2020 

Warsztaty rzeźbiarskie, ceramiczne - projekt "Pracownia Sztuk Wszelkich" - 

dzieci 

  
13.08.2020 

Warsztaty taneczne, malarskie - Lato w Mieście/projekt "Pracownia Sztuk 

Wszelkich" 
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14.08.2020 

Warsztaty malarskie, ceramiczne - projekt "Pracownia Sztuk Wszelkich" - 

dzieci 

  19.08.2020 Warsztaty ceramiczne - projekt "Pracownia Sztuk Wszelkich" - dorośli 

  20.08.2020 Spotkanie z Katarzyną „Mają” Chmielewską  pt. "Co komu powie pismo" 

  26.08.2020 Warsztaty Break Dance 

Suma   31 

seanse filmowe 12.02.2020 Film "Toy Story 4" 

  17.02.2020 Film "Chłopiec z burzy" 

Suma   2 

imprezy 

turystyczne i 

sportowo - 

rekreacyjne 

11.02.2020 Wyjazd do Warszawy - Papugarnia 

13.02.2020 Wyjazd do Centrum Nauki Kopernik  

14.02.2020 Bal karnawałowy  

18.02.2020 
Wycieczka do Manufaktury cukierków,  Muzeum historycznego w 

Legionowie 

09.07.2020 Tworzenie gry fabularnej - Lato w Mieście 

Suma   5 

konkursy 13.01.2020 Gminny konkurs walentynkowy 

  08.03.2020 Konkurs internetowy "Kobieta pełna wartości"   

  12.03.2020 Facebookowy, gminny konkurs "Motyw Wielkanocny" 

  05.05.2020 Facebookowy, gminny konkurs plastyczny "Bukiet dla mamy" 

  02.06.2020 Konkurs plastyczny "Wasza wymarzona podróż" 

  17.06.2020 Fantastyczny konkurs plastyczny "Lochy i smoki" 

  04.12.2020 Gminy Konkurs Plastyczny „Magia Świąt Bożego Narodzenia” 

Suma   7 

prelekcje, 

spotkania, 

wykłady 

14.01.2020 Spotkanie autorskie z Małgorzata Berwid „Wojenne Lalki Marysi” 

11.02.2020 Spotkanie z weterynarzem 

03.09.2020 Spotkanie autorskie z Agnieszką Pietruszka "Dekalog wartości" 

20.09.2020 Spotkanie z Janem Nowickim "Wiersze Mistrza i piosenki czeladnika"  

05.10.2020 Spotkanie z Andrzejem Grudniem - fotografem 

09.10.2020 Klub poezji śpiewanej 

05.12.2020 Mikołajki, rozświetlenie choinki, wizyta Mikołaja 

Suma   7 

wystawa 

  

  

  

03.09.2020 
Wystawa portretów Andrzeja Wiktora „Dekalog Wartości. Co naprawdę jest 

w życiu ważne”. 

27.09.2020 
Wystawa malarstwa A. Dutkiewicz i prac poprojektowych "Pracownia sztuk 

wszelkich" - III Nadnarwiańskie Spotkania ze Sztuką  

04.10.2020 Wystawa fotografii A. Grudnia 

11.10.2020 Wernisaż "Wokół babskiej przyjaźni"  

Suma   4 

inne 18.01.2020 Foto kurs "Malowanie światłem" 

  29.02.2020 Foto Kurs  
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  05.09.2020 Korowód z darami, Pokaz taneczny ZTL "Promyki" - Św. Darów Ziemi 

  19.09.2020 Foto Kurs  

  27.09.2020 III Nadnarwiańskie Spotkania ze Sztuką - prowadzący 

Suma   5 

Suma końcowa   88 

 

W 2020 r.  CKiCZ było współorganizatorem 23 wydarzeń kulturalnych Miasta i Gminy.  

Tabela 21. Wydarzenia współorganizowane przez CKiCz w 2020 roku. 

Rodzaj 

wydarzenia 
Data Nazwa wydarzenia 

pokazy teatralne 25.01.2020 Wieczór w Teatrze - Andrzej Poniedzielski  

20.02.2020 Wielokulturowe opowieści z Walizki - spotkanie z bajarką 

05.03.2020 Spektakl „Ptasie Radio”  

09.10.2020 
Spektakl pt. "Milczący Sfinks albo Trubadur złudzenia. Rzecz o Jerzym 

Szaniawskim". 

Suma   4 

warsztaty 20.02.2020 Warsztaty plastyczne  - maski karnawałowe 

20.02.2020 Warsztaty plastyczne - Wielokulturowe opowieści z Walizki  

Suma   2 

seanse filmowe 14.02.2020 Kino otwarte "Plan B"  

  21.02.2020 O!PLA Festiwal animacji filmowej "Teraz dzieci mają głos!" 

  06.03.2020 O!PLA! Festiwal animacji filmowej  (15+) OFF&GO  

  17.08.2020 Premiera filmu „Obrona ziemi serockiej w sierpniu 1920 roku” 

Suma   4 

imprezy 

turystyczne i 

sportowo - 

rekreacyjne 

24.08.2020 Rejsy po Narwi historycznymi łodziami: Rytman i Dar Mazowsza  

22.09.2020 

Wycieczka do Częstochowy - Seniorzy 

Suma   2 

prelekcje, 

spotkania, 

wykłady 

14.02.2020 Spotkanie autorskie z reżyserem Kingą Dębską 

01.03.2020 Prezentacja Książki o Witoldzie Zglenickim 

17.08.2020 
Wykład prof. Janusza Odziemkowskiego „Obrona ziemi serockiej w 

sierpniu 1920 roku”, Promocja książki "Serockie drogi do Niepodległości" 

  13.09.2020 Promocja książki "Tako rzecze, dwurzecze" 

Suma   4 

inne 

  

12.01.2020 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 

01.03.2020 
Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych – oprawa mszy św., Chór 

"Cantores Adalberti" 
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01.08.2020 Obchody 76. Rocznicy Powstania Warszawskiego 

12.08.2020 Uroczystości związane z 100. Rocznicą Bitwy Warszawskiej 

29.08.2020 Zakończenie lata - skoki spadochronowe 

01.09.2020 

Obchody  81. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej/ Porozumienia 

sierpniowe, Msza święta 11:00 (Uroczystości związane z wrześniem 1939 

roku, agresja Niemiec i ZSRR na Polskę). 

29.09.2020 Wykład dla SAS 

Suma   7 

Suma końcowa   23 

 

Podstawową działalnością CKiCz jest organizacja zajęć edukacyjnych.   

Na terenie jednostki w 2020 roku funkcjonowały 44 grupy i zespoły artystyczne,  które 

skupiały wokół siebie 498 osób.  

Tabela 23. Wydarzenia organizowane w formie online. 

Rodzaje Nazwa Zajęć Ilość uczestników 

Taniec Balet gr. zaawansowana 20 

Balet gr. początkująca 16 

Jazz gr. King Squad 10 

Taniec nowoczesny gr. Dzieci 8 

Ladies Latino 7 

Taniec Towarzyski dorośli 11 

Taniec Towarzyski gr. I dzieci 14 

Taniec Towarzyski gr. kontynuacja 13 

Taniec Towarzyski gr. zaawansowana 11 

Taniec z akrobatyką gr. dzieci 12 

Taniec z akrobatyką gr. śr. 17 

Taniec z akrobatyką gr. zaawansowana 20 

Break Dance 10 

Street Dance 14 

Zajęcia choreograficzne 8 

Suma 15 191 

Plastyka Artystyczne Abecadło 9 

Kids Art. 10 

Kreatywka 7 

Plastyka gr. I 11 

Plastyka gr. II 10 

Rysunek i Malarstwo gr. III 7 

Plastyka gr. IV 10 
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Plastyka gr. V 11 

Rysunek i Malarstwo gr. VI 6 

Plastyka z elementami grafiki 9 

Suma 10 90 

Wokal Zespół "Wesołe nutki" 7 

Zajęcia z emisji głosu 4 

Zespół "In Canto" 8 

Zespół "Kantyczki" I 12 

Zespół "Kantyczki" II 10 

Teatr Piosenki Elżbiety Zapendowskiej gr. młodzieży 3 

Teatr Piosenki Elżbiety Zapendowskiej gr. dorosłych 12 

Chór "Cantores Adalberti" 17 

Suma 8 73 

Teatr Grupa teatralna "05-140" (8-13 lat) 11 

  Grupa teatralna "ONI" (dorośli) 8 

Suma 2 19 

Nauka gry na 

instrumentach 

Pianino p. M. P 37 

Pianino p. M. J 10 

Pianino p. L. D 9 

Gitara 14 

Skrzypce 7 

Suma 5 77 

Zdrowy 

kręgosłup 

Zdrowy kręgosłup 15 

Suma 1 15 

Gimnastyka dla 

seniorów 

Gimnastyka Seniorzy 21 

Suma 1 21 

Fotografia Foto  Kurs 4 

Suma 1 4 

Modelarnia Modelarnia 8 

Suma 1 8 

Suma końcowa 44 498 

 

W czasie ograniczonej działalności Centrum Kultury i Czytelnictwa (COVID-19), jednostka 

przeniosła swoją działalność do mediów społecznościowych. Na przestrzeni roku począwszy od 

marca zaprezentowała różne formy prezentacji i nauki. 
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Tabela 24. Wydarzenia organizowane w formie online. 

Rodzaj 

wydarzenia 
Data Nazwa wydarzenia 

Filmy 

instruktarzowe 

2020-03-24 Daj się zainspirować tanecznie - lekcja Break Dance 

2020-03-31 Daj się zainspirować plastycznie - "Wiosenna łąka" 

2020-04-03 Daj się zainspirować plastycznie - "Baranek wielkanocny" 

2020-04-07 Daj się zainspirować muzycznie - lekcja gry na skrzypcach cz. 1 

2020-04-08 Daj się zainspirować wokalnie - lekcja śpiewu  

2020-04-14 Daj się zainspirować tanecznie - lekcja Break Dance 

2020-04-15 Daj się zainspirować tanecznie - lekcja Baletu cz. 1 

2020-04-15 Daj się zainspirować tanecznie - lekcja Baletu cz. 2 

2020-04-21 Daj się zainspirować tanecznie - lekcja tańca towarzyskiego 

2020-04-23 Daj się zainspirować tanecznie - taniec z elementami akrobatyki 

2020-04-27 Daj się zainspirować muzycznie - lekcja gry na gitarze cz. 1 

2020-04-28 Daj się zainspirować muzycznie - lekcja gry na skrzypcach cz. 2 

2020-04-28 Daj się zainspirować plastycznie - "Kolorowa kura" 

2020-04-29 Daj się zainspirować tanecznie - lekcja Break Dance 

2020-04-29 Daj się zainspirować tanecznie - lekcja Baletu cz. 3 

2020-04-29 Daj się zainspirować tanecznie - taniec z elementami akrobatyki 

2020-04-30 Daj się zainspirować tanecznie - lekcja Break Dance 

2020-04-30 Daj się zainspirować plastycznie - "Dzień Flagi" 

2020-05-05 Daj się zainspirować tanecznie - lekcja Baletu cz. 4 

2020-05-04 Daj się zainspirować tanecznie - lekcja Break Dance 

2020-05-06 Daj się zainspirować wokalnie - piosenka "Mamy nadzieję" 

2020-05-06 Daj się zainspirować tanecznie - taniec z elementami akrobatyki 

2020-05-07 Daj się zainspirować muzycznie - lekcja gry na gitarze cz. 2 

2020-05-07 Daj się zainspirować plastycznie - "Zwierzaki" 

2020-05-08 Daj się zainspirować tanecznie - lekcja bachaty 

2020-05-11 Daj się zainspirować plastycznie - Obraz Tadeusza Makowskiego 

2020-05-12 Daj się zainspirować - ćwiczenia na zdrowy kręgosłup cz. 1 

2020-05-12 Daj się zainspirować - ćwiczenia na zdrowy kręgosłup cz. 2 

2020-05-13 Daj się zainspirować muzycznie - lekcja gry na gitarze "blues" 

2020-05-14 Daj się zainspirować plastycznie - "Bukiet kwiatów " 

2020-05-14 Daj się zainspirować tanecznie - lekcja Cha cha cz. 1 

2020-05-14 Daj się zainspirować tanecznie - lekcja Cha cha cz. 2 

2020-05-14 Daj się zainspirować tanecznie - lekcja Cha cha cz. 3 

2020-05-15 Daj się zainspirować tanecznie - taniec z elementami akrobatyki 

2020-05-20 Daj się zainspirować - ćwiczenia na zdrowy kręgosłup cz. 3 

2020-05-21 Daj się zainspirować plastycznie - "Laurka na Dzień Mamy” 

2020-06-01 Daj się zainspirować plastycznie – „Piankolina” 
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2020-06-03 Daj się zainspirować muzycznie – lekcja gry na skrzypcach cz. 3 

2020-06-04 Daj się zainspirować tanecznie – lekcja Break Dance 

2020-06-05 Daj się zainspirować tanecznie – taniec z elementami akrobatyki 

2020-06-05 Daj się zainspirować teatralnie – autorskie etiudy, „Czy przedmiot może 

opowiedzieć człowieka” 

2020-06-08 Daj się zainspirować muzycznie – lekcja gry na gitarze „flamenco” 

2020-06-08 Daj się zainspirować tanecznie – lekcja Break Dance 

2020-06-09 Daj się zainspirować tanecznie – taniec z elementami akrobatyki 

2020-06-18 Daj się zainspirować tanecznie – Taniec dla każdego Salsa cz. 1 

2020-06-18 Daj się zainspirować tanecznie – Taniec dla każdego Salsa cz. 2 

2020-06-18 Daj się zainspirować tanecznie – Taniec dla każdego Salsa cz. 3 

2020-06-26 Daj się zainspirować tanecznie – lekcja Break Dance 

Suma   48 

 

Wprowadzenie przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego obostrzeń związanych 

z pandemią SARS, COVID – 19, znacznie ograniczyło działalność instytucji kultury w 2020 roku. 

Spowodowało to negatywne skutki w postaci znacznego zmniejszenia ilości organizowanych 

imprez kulturalnych. Centrum Kultury na przestrzeni roku nie zrealizowało ponad 50 

zaplanowanych przedsięwzięć kulturalnych.  

Warto również dodać, że zrealizowane wydarzenia i działania kulturalne odbyły się  

z zachowanie wszelkich obostrzeń sanitarnych  określonych przez Ministerstwo Rozwoju, 

Ministerstwo Zdrowia i Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Działalność czytelnicza – Biblioteka 

W 2020 roku na terenie Miasta i Gminy Serock działały dwie placówki upowszechniania 

wiedzy i czytelnictwa: Biblioteka w Serocku i filia w Jadwisinie. Łączna kwota wydatkowana na 

ten cel to   34 877,20 zł. 

Ilość woluminów w bibliotekach przypadająca na 1000 mieszkańców to 1800. Liczba 

wypożyczeń w bibliotekach na 1000 mieszkańców  to 3449. 

Z usług tych placówek skorzystało  1 500 czytelników,  w tym 218 w Jadwisinie. 

Wypożyczono łącznie 47 960 woluminów, w tym w Jadwisinie 3 872 woluminów, w Serocku 44 

088 woluminy. Zbiory biblioteczne powiększono ogółem o 1 339 jednostek  inwentarzowych, 

spośród których 233 woluminów książek to dary od czytelników. 
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Zakupiono nowości wydawnicze w ilości 1 106 jednostek inwentarzowych w tym  979 

woluminów książek i 127 egzemplarze audiobooków za kwotę 30 000 zł. Opłacono też półroczną 

dostawę prasy do  czytelni w Serocku tj. 15 tytułów gazet i czasopism za kwotę  1 875,20zł.  

 

Od stycznia 2020 r. rozpoczęliśmy dystrybucję kodów do bazy ebooków Legimi.  

W miesiącach styczeń - marzec 8 kodów m-c, od miesiąca kwietnia zwiększyliśmy pulę kodów do 

13 szt. – koszt 1 040,00 zł. W grudniu otrzymaliśmy dotację w kwocie 541,00 zł  

na zakup dodatkowych  kodów. W puli otrzymaliśmy 50 kodów do bazy ebooków Legimi.  

W roku 2020  Biblioteka była organizatorem lub współorganizatorem 30 wydarzeń 

kulturalnych. Pomimo ograniczenia w związku z pandemią COVID-19 i przeniesienie aktywności 

do mediów społecznościowych - wydatkowano 1 421,00 zł. 

Ponadto Nasza Biblioteka zakwalifikowała się do projektu „Mała Książka - Wielki 

Człowiek”! Tegoroczna edycja rozpoczęła się we wrześniu 2020 roku. Akcja ma zachęcić rodziców 

do odwiedzania bibliotek i codziennego czytania z dzieckiem.  

Tabela 25. Wydarzenia organizowane lub współorganizowane przez Bibliotekę w 2020 roku. 

Rodzaj wydarzenia Data  Nazwa wydarzenia 

pokazy teatralne 2020-05-14 Teatrzyk kukiełkowy „ Czerwony Kapturek” - Tydzień Bibliotek 

Suma  1 

warsztaty 2020-02-11 Warsztaty -  Biżuteria dla małej damy  

  2020-02-13 Zajęcia z kodowania 

  2020-02-14 Zimowy krajobraz w literaturze - zajęcia plastyczne 

  2020-02-12 Warsztaty zdrowego żywienia 

 2020-02-18 Przygoda z bajką  –  wspólne czytanie i kolorowanie 

 2020-02-19 Magiczny świat bajek – układanie puzzli, rozwiązywanie krzyżówek i 

rebusów 

 2020-02-

20 

Warsztaty tworzenia gier planszowych 

  2020-02-21 Warsztaty artystyczne - Pudełkowe Stwory – oryginalne postacie z 

kolorowych pudełek, bibuły i kartonu  

  2020-05-15 Warsztaty tworzenia zakładek do książek  - Tydzień Bibliotek 

Suma   9 

seanse filmowe 2020-05-12 „Bibliotekarze czytają dzieciom”, czytanie wierszy dla dzieci. "Na straganie", 

"Lokomotywa" 

2020-05-13 „Stolik pełen nowości czyli Bibliotekarze polecają” prezentacja nowości w 

podziale na gatunki literackie. 

2020-10-10 Film "Jakub, Mimmi i gadające psy”  

Suma   3 
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imprezy turystyczne 

i sportowo – 

rekreacyjne 

2020-10-25 Bieg z książką  - charytatywny bieg z książką dla Mai     

Suma   1 

akcje biblioteczne 2020-05-12 Bibliotekarze czytają dzieciom: "Na straganie", "Lokomotywa", "Pranie", "O 

Grzesiu kłamczuszku" - Tydzień Bibliotek 
 

2020-05-13 „Stolik pełen nowości czyli Bibliotekarze polecają” prezentacja nowości w 

podziale na gatunki literackie  - Tydzień Bibliotek 
  

Suma   2 

konkursy 2020-02-10 Konkurs Walentynkowy - zajęcia plastyczne 

  2020-05-

08 

Konkurs  na napisanie fraszki, rymowanki  na temat biblioteki  - Tydzień 

Bibliotek 

Suma   2 

prelekcje, 

spotkania, wykłady 

2020-02-18 Przygoda z bajką  –  wspólne czytanie i kolorowanie 

2020-02-19 Magiczny świat bajek – układanie puzzli, rozwiązywanie krzyżówek i 

rebusów 

2020-03-16 Klub Miłośników Poezji 

2020-05-11 Spotkanie z poezją "Poeta piszący prozą Zaduma nad życiem i twórczością 

Jerzego Szaniawskiego w 50. rocznicę śmierci autora Dwóch teatrów"  - 

Tydzień Bibliotek 

2020-06-

18 

Klub Miłośników Poezji 

2020-11-05 Klub Miłośników Poezji - „Miłość i śmierć. O tajemnicy „zaświatu” w poezji 

Bolesława Leśmiana” 

2020-12-12 Klubu Miłośników Poezji - "Jan Kasprowicz - poeta z okolic Kruszwicy nad 

Gopłem" 

Suma   7 

inne 2020-02-14 Randka w ciemno z książką 

2020-02-

20 

Gry planszowe 

2020-07-

22 

Planszówki 

2020-07-

29 

Planszówki 

2020-09-

07 

Narodowe czytanie "Balladyna" 

Suma   5 

Suma końcowa   30 

 

 



 

87 |   

 

Sport i rekreacja 

 W 2020 roku rozpoczęła swoją działalność spółka samorządowa Serockie Inwestycje 

Samorządowe Sp. z o.o.,  przejmując obowiązki i funkcje, które do tej pory były prowadzone przez 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Serocku. W 2020 roku SIS Sp. z o.o. realizowała zadania z dziedziny 

kultury fizycznej, rekreacji ruchowej i turystyki. W zakres działalność sportowo-rekreacyjna SIS  Sp. 

z o.o. wchodzi :  

• funkcjonowanie sekcji sportowych i rekreacyjnych, 

• organizacja imprez jednorazowych i cyklicznych, 

• koordynacja sportu szkolnego min. w ramach MIMSz, 

• dbałość oraz rozwój infrastruktury sportowej, 

• podejmowanie i wspieranie inicjatyw sportowych mieszkańców. 

Spółka z dniem 1 marca 2020 roku przejęła od Klubu do bezpośredniego prowadzenia sekcję 

piłki nożnej. Jest to najliczniejsza grupa dzieci i młodzieży. Niewiele mniejszym zainteresowaniem 

cieszy się sekcja tenisa stołowego. Pozostałe sekcje w spółce to: Oldboy i Weterani (piłka nożna), 

Klub Chudnijmy Razem (fitness), Boks, Badminton, Korfball, Szachy, Siatkówka, Koszykówka. 

Tabela 26.  Sekcje sportowe prowadzone przez SIS Sp. z o.o. 

Lp. Nazwa Sekcji Ilość osób 

1. Piłka Nożna 200 

2. Tenis Stołowy 51 

3. Klub Chudnijmy Razem 30 

4. Siatkówka 14 

5. Oldboys piłka nożna 23 

6. Koszykówka  10 

7. Szachy 12 

8. Badminton 12 

9. Korfball 15 

10. Boks 16 

RAZEM 383 
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 Sekcja tenisa stołowego, zajmuje się treningiem dzieci i młodzieży oraz prowadzeniem 

zajęć rekreacyjnych dla dorosłych. Podobnie jak w poprzednim roku, szkolenie dzieci i młodzieży 

odbywało się w trzech szkołach na terenie 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. W minionym roku 

odbyły się liczne zawody sportowe w ramach Wojewódzkich Turniejów Kwalifikacyjnych, 

Turniejów w Serocku m.in. Mikołajkowym Turnieju Gminnym.  

Fot. 3 Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego 05.12.2020 r. 

 

źródło: FB/Serockie Inwestycje Samorządowe 

 We wrześniu powstała nowa sekcja rekreacyjna: boks, skupiająca 16 uczestników. Sekcję 

podzielono na dwie grupy : dzieci i dorośli którzy trenowali w tej samej jednostce treningowej 

pod okiem dwóch trenerów. 

 Propozycją rekreacji ruchowej dla Pań była sekcja „Klub Chudnijmy Razem”. Zajęcia 

odbywają się dwa razy w tygodniu. Dzięki aktywności fizycznej, pod okiem doświadczonego 

instruktora dbamy o stan zdrowia uczestniczek m.in. pomagamy w utrzymaniu prawidłowej masy 

ciała, poprzez spalanie tkanki tłuszczowej.  
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 W 2020 sekcja piłki nożnej KS Sokół Serock wraz z Akademią Piłkarską  liczyła 200 

zawodników podzielonych na 8 grup treningowych. Misją Akademii Piłkarskiej jest popularyzacja 

aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia wśród najmłodszych. Szkółka ma za zadanie 

nauczyć młodego adepta futbolu wszystkich elementów techniki piłkarskiej, anatomii gry oraz 

zasad obowiązujących na boisku, ze szczególnym uwzględnieniem zasad Fair Play. W roku 2020 

seniorski zespół KS Sokół Serock zakończył rundę jesienną ligi okręgowej na drugim miejscu w 

tabeli i w rundzie wiosennej powalczy o awans do wyższej klasy rozgrywkowej jaką jest IV liga. 

Fot. 4 Pierwszy Zespół KS Sokół Serock w sezonie 2020/2021 

 

Źródło: www.kssokol.serock.pl 

Tabela 27.  Wydarzenia organizowane przez SIS Sp. z o.o. w 2020 r. 

Termin Nazwa wydarzenia Miejsce 

Grudzień 2019 – 

marzec 2020 
Liga Serock – Halowa Liga Piłki Nożnej Hala PZSP 

10 luty  – 23 luty Zima w mieście (Ferie) 
Hala PZSP, obiekty SIS, wyjazdy na 

eventy 
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marzec – czerwiec Runda Wiosenna Piłki Nożnej Stadion Miejski w Serocku 

Styczeń - marzec 
Wojewódzkie Turnieje Kwalifikacyjne 

Tenisa Stołowego oraz MIMS 
Hala PZSP, Obiekty SIS 

7 czerwca I Spływ kajakowy Narew 

10 czerwca Dzień sportu dla seniora Stadion Miejski w Serocku 

13 czerwca 
Turniej 6 Piłkarskich OPEN – Wojciechowe 

Świętowanie na Sportowo 
OWL Jadwisin 

20 czerwca 
Wianki na sportowo – I Turniej Siatkówki 

Plażowej 
Plaża Miejska w Serocku 

27 czerwca Turniej Beachkorfball Plaża Miejska w Serocku 

27 czerwca Rozpoczęcie sezonu kąpielowego Plaża Miejska w Serocku 

28 czerwca II Spływ kajakowy Narew 

5 lipca Turniej trójek piłkarskich Plaża Miejska w Serocku 

Lipiec-sierpień Wakacje na sportowo na plaży Plaża Miejska w Serocku 

Lipiec-sierpień Półkolonie na sportowo OWL Jadwisin 

11 lipca II Turniej siatkówki plażowej Plaża Miejska w Serocku 

25 lipca Turniej Streetbasket Plaża Miejska w Serocku 

2 sierpnia I kolejka Rundy Jesiennej piłki nożnej Stadion Miejski w Serocku 

10 sierpnia Wycieczka do Bałtowa Bałtów 

23 sierpnia III Spływ kajakowy Liwiec 

6 września TRIATHLON SEROCK Plaża Miejska w Serocku 

29 września XII Wrześniowy Rajd Pamięci 
Plaża Miejska w Serocku -  

Ogródek Jordanowski w Zegrzu 
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10 października Mistrzostwa Gminne w tenisie stołowym Sala Gimnastyczna SP Serock 

17 października Poland Bike Maraton Rynek Miejski w Serocku 

25 października XVIII Bieg Niepodległości Rynek Miejski w Serocku 

7 listopada 
Niepodległościowy turniej tenisa 

stołowego 
Sala Gimnastyczna SP Serock 

8 listopada Turniej „czwórek” siatkarskich Sala Gimnastyczna SP Serock 

5 grudnia Mikołajkowy turniej tenisa stołowego Sala Gimnastyczna SP Serock 

 

 W roku 2020 SIS zorganizował wiele imprez sportowych i rekreacyjnych. Były to zarówno 

imprezy jednorazowe, jak i cykliczne. Natomiast wiele imprez nie odbyło się lub musiało zostać 

przełożonych na inne terminy ze względu na sytuację epidemiologiczną wprowadzoną w kraju. 

Najważniejszymi blokami imprez sportowych były obchody Święta Odzyskania Niepodległości w 

październiku i listopadzie. Ponownie zorganizowano liczne turnieje i zawody sportowe, z których 

największymi był bieg uliczny: XVI Bieg Niepodległości pod koniec października oraz triathlon. 

Biegi cieszył się świetną frekwencją i bardzo dobrymi recenzjami wśród uczestników. SIS 

organizował również „Lato w mieście”, głównie dla dzieci i młodzieży. Wśród cyklicznych imprez 

należy wymienić rozgrywki, które od krótszego lub dłuższego czasu pracują na swoją markę:  

Turnieje Siatkówki Plażowej, Beachkorfball, Streetbasket.  

 

5.5. 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, 
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3) fundusz alimentacyjny; świadczenia na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy 

państwa w wychowywaniu dzieci, 

4) profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych, 

5) pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy 

Miasto i Gmina Serock, 

6) obsługa administracyjna Zespołu Interdyscyplinarnego, 

7) wspieranie rodziny, wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2015 r. o Karcie Dużej Rodziny, 

8) organizacja prac społecznie użytecznych dla bezrobotnych, 

9) potwierdzanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych, 

10) 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, 

11) tworzenie i rozwój kierunków działań skierowanych do seniorów, 

12) obsługa dotacji dla podmiotów prowadzących żłobki oraz nadzór nad żłobkami, klubami 

dziecięcymi i dziennymi opiekunami, 

13) Klub Aktywności Społecznej – miejsce, które służy do prowadzenia różnorakiej 

działalności społecznej wielu grup mieszkańców – osób starszych, dzieci i młodzieży, 

organizacji pozarządowych, grup samopomocowych, 

14) prowadzenie Klubu Senior+ w Szadkach. 

 

Dane o liczbie osób i rodzin którym udzielono pomocy i wsparcia oraz przyznano 

świadczenie w 2020 roku przedstawia poniższa tabela. 

 

Tabela 28. Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 

Nazwa wskaźnika 2019  2020 

Liczba osób korzystających z pomocy społecznej z 

powodu problemów alkoholowych i narkotykowych 

38 43 

Liczba osób objętych wsparciem na skutek zagrożenia 

wykluczeniem społecznym 

153 227 

Liczba rodzin objętych pomocą społeczną z powodu 

różnych, trudnych sytuacji życiowych 

392 271 
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Liczba osób w wieku poprodukcyjnym objętych opieką 384 283 

Liczba bezrobotnych 377 464 

Liczba kampanii edukacyjnych przeciwdziałających 

przemocy domowej 

12 2 

 

W ubiegłym roku w zakresie działań podejmowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej: 

• w ramach wsparcia seniorów m.in.: 

- uruchomiono Klub Senior+ w Szadkach,  

- uruchomiono usługę teleopieki, 

- utworzono mieszkanie chronione dla osoby niepełnosprawnej, 

- prowadzono wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego, 

- kontynuowano program Ogólnopolska Karta Seniora. 

• w ramach integracji społecznej m.in.: 

- prowadzeno Klubu Aktywności Społecznej, 

- nawiązano współpracę z nowopowstałą grupą wolontariacką pn. „Pomocna 

dłoń”. 

5.6. Ochrona zdrowia 

Programy zdrowotne 

W 2020 r. Miasto i Gmina Serock realizowała dwa programy polityki zdrowotnej: 

1. program polityki zdrowotnej szczepień ochronnych przeciw grypie dla osób 

 z grupy szczególnego ryzyka - uchwalony uchwałą Nr 68/IX/2019 Rady Miejskiej  

w Serocku z dnia 29 kwietnia 2019 r.  

2. program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców 

Miasta i Gminy Serock- uchwalony uchwałą Nr 173/XVII/2019 Rady Miejskiej  

w Serocku z dnia 18 grudnia 2019r.  

 

Program polityki zdrowotnej szczepień ochronnych przeciw grypie dla osób z grupy 

szczególnego ryzyka 

Program realizowany jest w okresie od 1 września 2019r. do 31 grudnia 2021r. Realizatorem 

programu jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Serocku, 
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 ul. Kędzierskich 2, 05-140 Serock. Program szczepień ochronnych przeciw grypie jest skierowany 

do osób które spełniły łącznie następujące warunki: 

1)  ukończyły 55 r.ż. w dniu szczepienia, 

2)  zamieszkują na terenie Miasta i Gminy Serock, 

3) rozliczają się z podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym  

w Legionowie ze wskazaniem adresu zamieszkania na terenie miasta i gminy Serock z tym, 

że warunek ten nie dotyczy osób, które z racji wykonywania innej pracy zarobkowej nie 

podlegają obowiązkowi rozliczania się z podatku dochodowego od osób fizycznych,  

4)  posiadają pozytywną kwalifikację lekarską stwierdzającą brak przeciwwskazań do 

przyjęcia szczepionki przeciw grypie.  

 

W 2020 r. -w ramach „Programu polityki zdrowotnej – szczepienia ochronne przeciw 

grypie dla osób z grupy szczególnego ryzyka” – zaszczepiono 416 osób  i na ten cel wydatkowano 

kwotę  14.560,00zł. 

 

Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców Miasta i Gminy 

Serock na lata 2020-2022 

 

Program jest realizowany przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  

w Serocku przy ul. Kędzierskich 2.  

W 2020 roku w ramach „Programu polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej 

dla mieszkańców Miasta i Gminy Serock na lata 2020-2022” zrealizowano świadczenia zdrowotne 

o łącznej wartości punktowej 33.333 punkty. Wydatkowano kwotę 99.999,00zł. Z ww. programu 

skorzystały 124 osoby. 

Do udziału w programie uprawnione są osoby, które spełnią łącznie następujące warunki: 

1)  zamieszkują na terenie Miasta i Gminy Serock, 

2) uzyskają skierowanie od lekarza specjalisty lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej 

 i zakwalifikują się na określony rodzaj zabiegów w ramach zagwarantowanych środków 

finansowych, 

3) rozliczają się z podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w 

Legionowie ze wskazaniem adresu zamieszkania na terenie miasta i gminy Serock z tym, 

że warunek ten nie dotyczy osób, które z racji wykonywania innej pracy zarobkowej nie 

podlegają obowiązkowi rozliczania się z podatku dochodowego od osób fizycznych.  

 

Okres realizacji programu: od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2022 r.  
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Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Serocku 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Serocku z siedzibą w Serocku przy 

 ul. Antoniego i Apoloniusza Kędzierskich 2 został utworzony 1 kwietnia 2001 r. na podstawie 

uchwały Nr 196/XXXVII/2000 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 26 kwietnia 2004. SPZOZ  w Serocku 

zarejestrowany jest w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy  w Warszawie XIV 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem – 0000005460 i posiada wpis 

do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, prowadzonego przez Wojewodę 

Mazowieckiego pod numerem 000000007293. 

SPZOZ w Serocku działa na podstawie aktów prawnych: 

a) ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz. U. z 2020r.  poz. 295) oraz 

przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, 

b) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych (Dz.U. z 2020r., poz. 1398, z późn. zm.), 

c)  ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. z 2021 r.  poz. 217), 

d) ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (Dz.U. z 2021r. poz. 305), 

e) ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008r. (Dz.U. 

z 2020r. poz. 849), 

f) Statutu 

Głównym celem Zakładu jest podejmowanie działań służących zachowaniu, ratowaniu, 

przywracaniu lub poprawie zdrowia ludności oraz promocja zdrowia. 

Do podstawowych zadań Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 

Serocku należy ambulatoryjne udzielanie świadczeń zdrowotnych dorosłym i dzieciom w 

siedzibie Zakładu, a w uzasadnionych przypadkach w miejscu wezwania,  w zakresie 

podstawowej opieki zdrowotnej, specjalistycznej opieki zdrowotnej w zakresie ginekologii i 

położnictwa, rehabilitacji leczniczej oraz stomatologii.  

Miejscami udzielania świadczeń zdrowotnych są:  

• Przychodnia, 05-140 Serock ul. A.A. Kędzierskich 2,  

• Ośrodek Zdrowia w Dębem, 05-140 Serock, Dębe 38. 

Świadczenia zdrowotne z zakresu medycyny szkolnej udzielane są na terenie placówek 

oświatowych w pomieszczeniach udostępnionych przez Dyrektorów szkół. Pod opieką 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Serocku jest pięć placówek 

oświatowych, do których uczęszcza 1 888 uczniów. 
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 Zgodnie ze stanem na dzień 31 grudnia 2020r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej w Serocku obejmował opieką medyczną łącznie 7 360 pacjentów w tym 6 584 

pacjentów przychodnia ul. A.A. Kędzierskich 2 oraz 776 pacjentów Ośrodek Zdrowie w Dębe 38. 

Ilość zdeklarowanych pacjentów w stosunku do roku ubiegłego zwiększyła się o 250 osób. 

Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej udzielili 44 588 porad lekarskich. Pielęgniarki i położna 

podstawowej opieki zdrowotnej wykonały 12 827 świadczeń profilaktycznych, diagnostycznych, 

pielęgnacyjnych i leczniczych. W celu zwiększenia dostępności pacjentów do punktu pobrań  

godziny pracy punktu zostały wydłużone o 0,5 godziny codziennie. Od stycznia 2020 r. punkt 

pobrań jest czynny w godzinach od 7.00 do 10.00. 

Poradnia położniczo-ginekologiczna udzieliła 1 624 porady o wartości punktowej 150 952,53 pkt 

(limit to 141 120,84 pkt) to jest 9 831,69 pkt ponad limit.  

Rehabilitacja lecznicza w zakresie pracowni fizjoterapii ambulatoryjnej udzieliła 6 724 

wizyty, w czasie których wykonano 33 620 świadczeń fizjoterapeutycznych o łącznej wartości 

punktowej 250 844 pkt (limit to 111 624,70 pkt), to jest 139 219,30 pkt ponad limit.  

Poradnia stomatologiczna przyjęła 1 817 pacjentów, którym udzielono świadczeń 

medycznych  

z zakresu stomatologii o wartości punktowej w ilości 160 527,80 pkt (limit to 153 286,82 pkt) to 

jest 7 240,98 ponad limit.  

Od stycznia 2020 r. wyżej wymienione poradnie, poza godzinami pracy na NFZ, świadczą 

również usługi komercyjne. 

SPZOZ w 2020 r. zrealizował dwa programy zdrowotne:  

1. Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Miasta i 

Gminy Serock. W okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. z w/w programu skorzystały 124 

osoby.  

2. Program polityki zdrowotnej szczepień ochronnych przeciw grypie dla osób z grupy 

szczególnego ryzyka. W okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. z programu skorzystało 416 

osób. 

 

Na dzień 31.12.2020r. w SPZOZ w Serocku zatrudnionych było łącznie 10 lekarzy 

podstawowej opieki zdrowotnej (w tym czterech lekarzy pediatrów). Sześciu lekarzy to lekarze 

pracujący od poniedziałku do piątku z indywidualną liczbą godzin od 3  do 9 dziennie, dwóch 

lekarzy (pediatrzy) dwa dni w tygodniu po 3 godziny dziennie, dwóch lekarzy (pediatra i lekarz 

poz) trzy dni w tygodniu z indywidualną ilością godzin od 3 do 4 dziennie.  W 2020 roku SPZOZ 
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nawiązał współpracę z czterema  lekarzami w tym dwóch pediatrów i dwóch lekarzy internistów. 

Od czerwca 2020 r. w SPZOZ są świadczone usługi USG, których dostępność po zakupie nowego 

aparatu do ultrasonografii, została zwiększona do trzech razy w tygodniu. 

  W związku z pandemią Covid-19 jeden z dotychczasowych pediatrów z obawy o własne 

zdrowie, rozwiązał umowę  współpracy.  

Powyższa ilość personelu medycznego pozwoliła zabezpieczyć dostępność lekarzy 

podstawowej opieki zdrowotnej w godzinach 8.00.-19.00. 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013r. w sprawie 

świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, zarządzenia nr 

177/2019/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie warunków zawierania  i realizacji 

świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej oraz postanowień umowy o udzielanie 

świadczeń zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia SPZOZ w Serocku ma obowiązek 

zapewnić dostępność do świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej od poniedziałku do piątku 

w godzinach pomiędzy 8.00 a 18.00. 

W celu zwiększenia dostępności i skrócenia czasu oczekiwania pacjentów na wizytę od 

stycznia 2020 r. godziny pracy lekarzy zostały wydłużone.  

W związku z wybuchem pandemii Covid – 19 od marca 2020 r. SPZOZ świadczy usługi medyczne  

w formie teleporad jak również w bezpośrednim kontakcie z pacjentem. W gminie Serock jest 14 

694 mieszkańców z tego 50,08% społeczeństwa jest objętych opieką przez Samodzielny 

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej. 

 W Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Serocku na 1000 zadeklarowanych 

pacjentów przypada 0,95 lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Do roku ubiegłego  wskaźnik 

ten wzrósł o 0,11%.   Do wyliczenia średniej przyjęto ilość lekarzy, którzy pracują do poniedziałku 

do piątku.  

Pacjenci potrzebujący pilnej pomocy przyjmowani byli na bieżąco, natomiast osoby 

chcące zapisać się na planową wizytę oczekiwały od jednego dnia do dwóch  tygodni w 

zależności od preferowanego przez nich terminu oraz dostępności wybranego przez nich lekarza. 

Pacjenci, którzy zgłaszali się do przychodni w stanie zagrożenia zdrowia lub życia pomoc 

otrzymywali natychmiast. 
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5.7. 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 12 linii: 7 w dni robocze oraz 5 w weekendy. 

Linie 1 i 2 to tzw. „pętle”, czyli linie objeżdżające praktycznie cały teren gminy po 

zachodniej stronie Narwi.  

Linie 3 i 4 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 5 (Stanisławowo – Dębe – Legionowo PKP) i 6 (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. 

Linie 7 i 8 – skomunikowały mieszkańców Miasta i Gminy Serock z siedzibą Starosta 

Powiatowego oraz miejscami użyteczności publicznej w Legionowie. 

Ceny biletów w środkach publicznej komunikacji zarządzanych przez gminę prezentują się 

następująco:  

• 1,50 zł – jednorazowy ulgowy 

• 3,00 zł – jednorazowy normalny 

• 25,00 zł – miesięczny ulgowy 

• 50,00 zł – miesięczny normalny 

 

Wpływy z biletów stanowią w 100% dochód Operatora LKA – firmy „MAGNET-TRANS” Bartłomiej 

Obraziński. 

W roku 2020 funkcjonowały umowy AG.272.3.3.2019.DK oraz AG.272.3.4.2019.DK, podpisane 

19.12.2019 r. na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. 

Pierwsza umowa dotyczyła linii 1, 2, 3, 4, 5, 6 oraz weekendowych oraz wymagała od Operatora 

dysponowania minimum min. 3 autobusami/busami posiadającymi minimum 30 miejsc 

siedzących, min. 2 autobusami posiadającymi minimum 50 miejsc siedzących lub dwoma 

autobusami całkowicie niskopodłogowymi o łącznej liczbie miejsc od 80 do 100. Rok produkcji 

pojazdów, którymi była wykonywana usługa przewozowa nie mógł być wcześniejszy niż 2006 
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oraz min. 2 autobusami/busami posiadającymi minimum 30 miejsc siedzących, min. 2 autobusami 

posiadającymi minimum 50 miejsc siedzących lub dwoma autobusami całkowicie 

niskopodłogowymi o łącznej liczbie miejsc od 80 do 100. Rok produkcji pojazdów, którymi była 

wykonywana usługa przewozowa nie mógł być wcześniejszy niż 2008. 

 Linie wskazane w powyższej umowie zostały w większości objęte dopłatą Wojewody 

Mazowieckiego w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych. Łączna dopłata w 2020 

r. wyniosła: 1.060.887.50 zł 

 W 2020 roku funkcjonowały dwie linie utworzone w porozumieniu z Powiatem 

Legionowskim (na podstawie umowy AG.272.3.4.2019.DK), które zapewniły mieszkańcom Miasta i 

Gminy Serock bezpośredni dojazd do Starostwa Powiatowego w Legionowie, a także pozwoliły 

zniwelować tzw. „białe plamy” w rozkładach jazdy dotychczas funkcjonujących linii, co przełożyło 

się na umożliwienie większej liczbie mieszkańców w krótkim czasie i w komfortowych warunkach 

dotrzeć do strategicznych miejsc użyteczności publicznej na terenie miasta Legionowa. Obie linie 

zostały w całości sfinansowane z budżetu Powiatu Legionowskiego kwotą: 837.933,25 zł 

 Łącznie w 2020 roku na Lokalną Komunikację Autobusową przeznaczono 2.758.220,98 zł, 

z czego 1.898.820,75 zł pochodziło z dopłat i dotacji zewnętrznych. 

 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 25 do 45. Zmniejszenie liczby kursów następowało wraz z przedłużaniem obostrzeń 

epidemicznych, które powodowały znaczny spadek liczby pasażerów.  

5.8. Promocja Miasta i Gminy 

Promocja Miasta i Gminy Serock w 2020 roku, skupiała się na przekazywaniu istotnych dla 

funkcjonowania społeczności lokalnej informacji oraz upowszechnianiu wiadomości o różnych 

aspektach funkcjonowania gminy zależnych od realizacji zadań samorządowych i współpracy 

z podmiotami działającymi w otoczeniu. Podobnie jak w latach poprzednich, działania 

promocyjne powiązane były również z promowaniem walorów turystycznych gminy oraz 

upowszechnianiem przez Izbę Pamięci i Tradycji Rybackich w Serocku wiedzy o lokalnej historii, 

ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach, upamiętnianiu rocznic i świąt 

państwowych.  
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Już na początku roku, przy wjazdach do miasta, zamieściliśmy tablice zapowiadające 

lokalne obchody 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 r. Zapoczątkowaliśmy też realizację cyklu 

„Spotkania z historią” prelekcją Zbigniewa Rekucia „Twierdza napoleońska w Serocku - ślady 

przeszłości”, którą transmitowaliśmy on-line na fanpage`u Izby, by zwiększyć jej dostępność. 

W związku z promocją Karty Serocczanina prowadzono kampanię informacyjną o 

przywilejach dla posiadacza karty oraz warunkach, jakie muszą być spełnione, aby kartę otrzymać. 

Powiązaliśmy te działania z coroczną promocją akcji PIT w Serocku się opłaca. W oparciu o 

projekty graficzne prowadziliśmy kampanię na bilbordach i plakatach, w mediach elektronicznych 

i gazetach lokalnych. 

Współpraca z lokalnymi gazetami była stałym elementem działań informacyjno-

promocyjnych. W jej ramach przygotowywaliśmy comiesięczne wydania „Dobrej strony 

Serocka” w Mazowieckim To i Owo oraz „Dodatku historycznego” i wakacyjnych dodatków  

„Wokół jeziora” w Gazecie Powiatowej. Współpracowaliśmy też z redakcją Kuriera wydawanego 

przez Starostwo Powiatowe w Legionowie. Tradycyjnie zamieszczaliśmy w gazetach lokalnych 

życzenia świąteczne (wg. projektów własnych), a w mediach turystycznych (np. Świat, kultura, 

podróże; Elity) artkuły promujące walory gminy. Prowadziliśmy też współpracę z Polską 

Agencją Prasową przekazując informacje na podstronę dedykowaną Serockowi w 

Samorządowym Serwisie Internetowym PAP, na której prezentowana jest wizytówka miasta i 

gminy, a także aktualności. 

Fot.  5.  Dodatek historyczny w Gazecie Powiatowej 

 

źródło: UMiG w Serocku 
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W ramach działań Izby Pamięci, w lutym odbyła się prelekcja z cyklu „Spotkania z 

historią” pt. „Twierdza Zegrze - zarys historii” przygotowana przez dr. Mirosława Pakułę i 

transmitowana on-line, a na początku marca - w związku z Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy 

Wyklętych -  Krzysztof Kołodziejczyk wygłosił okolicznościową prelekcję przedstawiając fakty 

m.in. dotyczące działań żołnierzy na terenie obecnego powiatu legionowskiego. W tym samym 

czasie, w ratuszu eksponowano wystawę poświęconą Żołnierzom Niezłomnym. 

Ważnym, marcowym wydarzeniem była przygotowana z okazji 170. rocznicy urodzin 

Witolda Zglenickiego, promocja książki popularno-naukowej - autorstwa działających w Izbie 

Pamięci: Marleny Strojeckiej oraz Mirosława Pakuły - pt. „Witold Zglenicki 1850-1904. Wizjoner 

i filantrop”. Autorzy podczas spotkania, które odbyło się w sali widowiskowej Centrum Kultury i 

Czytelnictwa w Serocku, oprócz samej książki, przedstawili w atrakcyjnej formie fakty i 

wydarzenia z życia bohatera oraz okolicznościową wystawę, która następnie została 

wyeksponowana w holu serockiego ratusza. Wydarzenie było otwarte dla publiczności, jak 

również transmitowane na żywo w mediach społecznościowych. Zgodnie z obowiązującymi 

przepisami książka została wysłana do piętnastu głównych bibliotek na terenie całego kraju. 

Przekazana została również do serockiej biblioteki gminnej i jej filii w Jadwisinie. 

Wprowadzenia obostrzeń związanych z pandemią Covid 19, w połowie marca 2020 roku, 

wymusiło dostosowanie form działań promocyjno-informacyjnych do zaistniałej sytuacji. 

Konieczne stało się zintensyfikowanie bieżących działań informacyjnych dotyczących 

zmieniającej się sytuacji epidemicznej, wprowadzanych obostrzeń, zmian w funkcjonowanie 

urzędu i jego jednostek organizacyjnych.  

Izba Pamięci zaczęła prowadzić działalność wyłącznie online. Stąd, oprócz tradycyjnie 

ukazujących się na stronie www.historia.serock.pl i na facebookowym fanpage`u Izby wiadomości 

historycznych, zamieszczono  30 pogadanek nawiązujących do historii Serocka i jego okolic, 

zrealizowanych przez dr. M. Pakułę. Poprzedziły one emisję - 30 kwietnia, w trzecią rocznicę 

otwarcia Izby - krótkiego filmu przypominającego historię jej utworzenia.  

Od połowy maja, Izba ponownie została otwarta dla zwiedzających - po konsultacjach z 

Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Legionowie. Zgodnie z regulaminem letnim 

można ją było zwiedzać we środy, czwartki, w godz.  10:00 – 15:00 oraz w piątki, soboty i niedziele 

w godz.  11:30 – 17:30. 
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W maju, z okazji 100. rocznicy urodzin Karola Wojtyły/Jana Pawła II, zaprezentowaliśmy 

przy ul. św. Wojciecha wystawę „Karol Wojtyła # narodziny” - udostępnioną przez 

warszawskie Centrum Myśli Jana Pawła II.  

Również w maju, w związku z 50. rocznicą śmierci znanego dramaturga, właściciela 

dworku w Zegrzynku, Jerzego Szaniawskiego, w przestrzeni publicznej miasta pojawiła się 

wystawa plenerowa pt. „Miłość i rzeczy poważne. Kobiety i mężczyźni w utworach Jerzego 

Szaniawskiego”. 

„Serock – niekończąca się historia”, była kolejną wystawą plenerową. Powstała ona z 

okazji 30. rocznicy odrodzenia samorządu terytorialnego w Polsce i obrazowała w sposób 

symboliczny rozwój Serocka po zmianach ustrojowych 1990 r. – można było ją oglądać w pobliżu 

ratusza. Z okazji 30-lecia na serockim rynku odsłonięta została również pamiątkowa tablica, a do 

byłych i obecnych samorządowców oraz wszystkich zaangażowanych w rozwój miasta i gminy, 

wysłano podziękowania oraz gratulacje z okazji jubileuszu.  

Fot.  6.  Wystawa plenerowa z okazji 30-rocznicy odrodzenia samorządu terytorialnego. 

 

źródło: UMiG w Serocku 

Jak co roku zaktualizowane zostały tablice promocyjno-informacyjne w przestrzeni 

miejskiej. Plansza przy CKiC prezentowała wydarzenia kulturalno-sportowe wpisane do 

kalendarza serockich imprez, a stojąca przy rynku  informowała o rocznicach historycznych. 
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Od  czerwca do sierpnia 2020 roku przygotowano cykl artykułów promocyjnych 

dotyczących wydarzeń i życia społeczno-kulturalnego gminy, które ukazały się w 5 edycjach 

wakacyjnego dodatku do Gazety Powiatowej – „Wokół Jeziora”. Pisaliśmy np. o:  plaży w 

Serocku i wodnych atrakcjach, tradycyjnych imprezach kulturalnych, gminnych muralach, Izbie 

Pamięci oraz obchodach rocznicy Bitwy Warszawskiej.  

Realizację wydarzeń związanych z obchodami 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej 

rozpoczęto już w lipcu. Na facebookowym fanpage`u Izby Pamięci oraz kanale Izby na YouTube 

zamieszczona została prelekcja dr. M. Pakuły   „Bitwa Warszawska 1920 - Geneza, Przebieg, 

Znaczenie". Również na FB, publikowane były informacje dotyczące wydarzeń, które w ramach 

Bitwy Warszawskiej, rozgrywały się na terenie miasta i gminy Serock. Na serockim rynku 

zaprezentowana została stworzona wystawa plenerowa pt. „1920 – Bitwa o wszystko. Walki na 

terenie ziemi serockiej w sierpniu 1920 roku”.  

W oparciu o informacje przedstawione na wystawie oraz podczas wspomnianej prelekcji 

ogłoszono konkurs historyczny o Bitwie Warszawskiej „Bitwa w obronie Warszawy w 1920 

roku”. Nagrodami w konkursie były egzemplarze książki Krzysztofa Klimaszewskiego i Mirosława 

Pakuły „Bitwa Warszawska 1920 r.  Jabłonna, Legionowo, Nieporęt, Serock, Wieliszew”. 

Fot.  7.  Prelekcja online w Izbie Pamięci i Tradycji Rybackich w Serocku 

 

źródło: UMiG w Serocku 
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Jednym z rocznicowych przedsięwzięć była realizacja filmu dokumentalnego – „Walki 

na ziemi serockiej w sierpniu 1920 r.” z udziałem rekonstruktorów. Film został opublikowany 

najpierw w czterech częściach, a później w całości w serwisach Facebook i YouTube Izby Pamięci; 

został też zapisany na płycie DVD.  17 sierpnia nastąpiła oficjalna premiera filmu (z udziałem 

publiczności), w sali widowiskowej Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku. W ramach ww. 

spotkania rocznicowego z okazji 100-lecia Bitwy, odbyła się również prezentacja książki „Serockie 

drogi do Niepodległości”, a także wygłoszony został okolicznościowy referat prof. Janusza 

Odziemkowskiego. 

W dniu 12 sierpnia przedstawiciele miasta i gminy oraz zaproszeni goście złożyli kwiaty na 

grobach żołnierzy poległych i zmarłych z ran w okolicach Serocka w czasie Bitwy 

Warszawskiej , na cmentarzu w Woli Kiełpińskiej i cmentarzu serockim, gdzie odnowiono pomnik 

żołnierzy, którzy zginęli w sierpniu i wrześniu 1920 roku w okolicach Serocka. Na grobie 

zamontowana została nowa tablica, na której zamieszczono nazwiska poległych żołnierzy. 

Kolejnym działaniem rocznicowym było odsłonięcie pamiątkowej tablicy, ku czci 

obrońców Serocka w sierpniu 1920 na rynku. Nastąpiło też uroczyste nadanie mostowi w 

Wierzbicy imienia Obrońców Ziemi Serockiej 1920 roku. Na realizację rocznicowych zamierzeń 

pozyskano wsparcie finansowe z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. 

Fot.  8.  Płyta upamiętniająca 100. Rocznicę Bitwy Warszawskiej 1920 r. 

.  

źródło: UMiG w Serocku 
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Mimo, że sierpień 2020 zdominowany był przez wydarzenia związane z obchodami 

rocznicy Bitwy Warszawskiej, nie zapomnieliśmy  o innych ważnych wydarzeniach. W holu 

serockiego ratusza, gdzie funkcjonowało Biuro Obsługi Interesanta, przedstawiono wystawę 

związaną z II Wojną Światową i wybuchem Powstania Warszawskiego. Z okazji rocznicy 

porozumień sierpniowych oraz wybuchu II wojny światowej na stronie urzędowej oraz stronie 

izby, a także w Informatorze Gminy Serock ukazały się okolicznościowe materiały historyczne. 

Fot.  9.  Złożenie kwiatów na grobie żołnierzy poległych w okolicach Serocka w czasie Bitwy Warszawskiej. 

 

źródło: UMiG w Serocku 

We wrześniu zorganizowana została akcja – Zaczytaj się w Serocku. Inicjatywa polegała 

na promocji Miasta i Gminy Serock poprzez udostępnienie publikacji wydanych przez serocki 

urząd. Wszyscy zainteresowani, którzy zgłosili się do Izby Pamięci otrzymali książki - m.in. Serock 

i Mazowsze na przestrzeni wieków oraz Serockie drogi do niepodległości. Akcja cieszyła się 

ogromną popularnością wśród mieszkańców i gości odwiedzających Izbę.  

Na doroczne Święto Darów Ziemi tradycyjnie przygotowano stoisko promocyjne oraz 

artykuł i galerię zdjęć z wydarzenia.  

W połowie września, w sali widowiskowej Centrum Kultury i Czytelnictwa odbyło się 

kolejne wydarzenie - promocja książki Tako rzecze dwurzecze. Serockie gawędy o dawnych 
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zwyczajach, napisanej przez pracującą w Referacie Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta i Gminy 

w Serocku – Agnieszkę Woźniakowską. Książka została wydana w ramach projektu "Rola Folklora, 

czyli serockie poszukiwania lokalnej obrzędowości i gawędy o dawnych zwyczajach", który 

realizowany był w 2019 roku. W publikacji autorka zebrała opowieści siedmiu osób - obecnych 

mieszkańców gminy Serock. Wspomnienia o ich dzieciństwie na wsi i w małym miasteczku, o 

zwyczajach towarzyszących ich rodzinom, świątecznych tradycjach i obrzędach. Przybliżyła 

słowiańskie zwyczaje, wspomnienie z młodości mieszkańców, które opatrzyła baśniowym 

komentarzem i wiedzą z zakresu dziedzictwa kulturowego. Książkę udostępniono bezpłatnie w 

Izbie. 

W roku 2020 obchodziliśmy 50. rocznicę śmierci Jerzego Szaniawskiego. Z tej okazji 

podjęte zostały działania w celu przypomnienia postaci, dziejów jego rodu, a także twórczości 

pisarza. Już w kwietniowym oraz czerwcowym wydaniu Informatora Gminy Serock, ukazały się 

artykuł dot. Rodziny z Zegrzynka, a od maja zaprezentowano wspomnianą wcześniej plenerową 

wystawę dotyczącą twórczości J. Szaniawskiego pt. Miłość i rzeczy poważne. Kobiety i mężczyźni 

w utworach Jerzego Szaniawskiego. We wrześniu wyemitowaliśmy na kanale YouTube oraz 

FanPage’u Izby Pamięci pierwszą prelekcję z cyklu Szaniawscy na ziemi serockiej pt. Rodzice 

pisarza, dwór i młyn w Zegrzynku. W październiku, ukazała się druga część prelekcji dr Sławomira 

Jakubczaka o rodzinie Szaniawskich z Zegrzynka, zatytułowana Szaniawscy na ziemi serockiej. 

Jerzy Szaniawski - Nasz ziomek, pisarz rodem stąd.  

 

            W związku z październikową decyzją rządu RP dot. zamknięcia muzeów oraz instytucji 

kultury, również Izba Pamięci znów została zamknięta dla zwiedzających. Wiedząc o rosnącej 

popularności działań Izby w mediach społecznościowych dr Mirosław Pakuła zaproponował cykl 

„Zwykłe - Niezwykłe”. Cykl ten koncepcją nawiązywał do „Pogadanek historycznych”, które 

publikowane były podczas wiosennego zamknięcia Izby. Tym razem w trakcie prelekcji w terenie  

widzowie oglądali ciekawe, z  historycznego punktu widzenia, miejsca znajdujące się na terenie 

naszej gminy. Filmy ukazały się na facebookowym fanpage’u Izby (od października do grudnia), 

następnie trafiły na kanał Izby na YouTube oraz stronę www.historia.serock.pl.  

Inną inicjatywą Izby Pamięci była prelekcja z okazji Narodowego Święta Niepodległości, z 

powodu pandemii i ograniczeń również przeniesiona do Internetu – na facebooka, YouTube oraz 

oczywiście stronę internetową www.historia.serock.pl. Prelekcja nosiła tytuł Legiony Polskie 1914 

-1918 – marzenie o niepodległości, i jest dostępna na wymienionych kanałach. Kolejnym 

działaniem Izby Pamięci było upamiętnienie 190. Rocznicy wybuchu Powstania Listopadowego. 
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Z tej okazji, również w Internecie, opublikowany został film nagrany specjalnie na tę okazję. Jego 

celem było ukazanie działań wojennych, prowadzonych w okresie powstania, na terenie 

dzisiejszej gminy Serock oraz w okolicy.  

W grudniu, na portalu YouTube oraz na fanpage’u Izby zamieszczona została  pierwsza z 

trzech części opowieści przygotowanych przez pracowników Izby pod wspólnym tytułem 

Radziwiłłowie z ziemi serockiej, które przybliżają dzieje mieszkańców - początkowo Pałacu w 

Zegrzu, następnie dworu w Jadwisinie. Pierwszy odcinek  przedstawiał losy Macieja Józefa 

Konstantego Radziwiłła (1842-1907), jego żony Jadwigi z Krasińskich Radziwiłłowej (1873-1913) oraz 

ich dzieci.  

Codzienne zamieszczanie na fanpage`u FB Izby ciekawostek historycznych, liczne prelekcje, 

okolicznościowe filmy o tematyce przybliżającej historię w wymiarze lokalnym, publikacje 

książkowe, artykuły publikowane na stronie www.serock.pl oraz w Informatorze i inne działania 

sprawiły ożywienie zainteresowania działalnością Izby wśród społeczności nie tylko internetowej.  

Dzięki promocyjnym działaniom na stronie www.serock oraz FB Gmina Serock została 

zakwalifikowana do dalszego etapu rządowego projektu „Pod biało-czerwoną”. Projekt zakłada 

sfinansowanie przez rząd zakupu masztu i flagi Polski. Celem jest uhonorowanie Poległych za 

wolność i niepodległość naszej Ojczyzny, ale też zachęcenie do patriotycznych postaw. 

Ostateczna decyzja o postawieniu masztu należy do Komisji Projektowej, która czas na decyzję 

ma do końca stycznia 2021. 

Tradycyjnie przygotowano gminny kalendarz ścienny na rok 2021 rok. Tym razem 

promowaliśmy  w nim lokalnych malarzy ukazując zdjęcia ich obrazów. 

Fot.  10.  Kalendarz ścienny na 2021 rok. 

 

źródło: UMiG w Serocku 
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W końcu roku finalizowano też działania prowadzące do powstania Systemu Informacji 

Miejskiej dla Miasta i Gminy Serock. SIM  ma za zadanie - dzięki zastosowaniu jednolitej grafiki 

i wzornictwa - uporządkować gminne nośniki informacji w przestrzeni publicznej, ułatwić ich 

identyfikację oraz poruszanie się po mieście mieszkańcom, turystom i podróżnym. Poza tym SIM 

pełniąc funkcję ujednoliconego przekazu informacji miejskiej odegra też ważną rolę w budowaniu 

wizerunku Miasta i Gminy Serock oraz wzmacnianiu tożsamości lokalnej. 

Przed końcem roku, przy współdziałaniu z Radą Seniorów, zostały ukończone prace nad 

stworzeniem i wydaniem I edycji Poradnika Seniora. 

W ciągu całego roku obsługiwano i wykorzystywano do działań promocyjno-

informacyjnych usługę SMS-ową oraz aplikację Bliska, dzięki  którym UMiG w Serocku przekazuje 

informacje mieszkańcom - np. informacje o zmianie  kursowania LKA, harmonogramie wywozu 

śmieci, czy ważnych wydarzeniach kulturalno-społecznych organizowanych przez gminę oraz 

inne ważne komunikaty. W sezonie wakacyjnym przygotowywane były też promonewsy 

informujące o weekendowych wydarzeniach (publikowano je na stronie www.serock.pl, FB 

urzędu oraz w aplikacji Bliska, a także wysyłano w skróconej formie sms-em). 

Ważnym z promocyjnego punktu widzenia była też całoroczna koordynacja  współpracy 

w zakresie filmowania wydarzeń gminnych, która obejmowała nie tylko ustalanie 

harmonogramu pracy operatora, ale również przygotowywanie scenariuszy, tekstów, 

wyznaczanie plenerów, uczestnictwo w realizacji materiałów itp.  

W roku 2020 Urząd Miasta i Gminy w Serocku dostosował metody  pracy oraz formy 

działania do wymogów wprowadzonych w ramach ograniczenia rozprzestrzeniania koronawirusa.  

Pozwoliło to na realizację większości zaplanowanych działań. 

 

5.9. Funkcjonowanie gminnych jednostek organizacyjnych 

5.9.1. Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej  

Gospodarka odpadami 

Z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów znajdującego się przy ulicy Nasielskiej 21  

w Serocku, z którego w każdym miesiącu korzystało średnio 400 osób, w miesiącach letnich, 

nawet ponad 500, odebrano i przekazano do zagospodarowania (odzysku, recyklingu, 
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unieszkodliwienia) ogółem blisko 540 ton odpadów. Największą ilość spośród odpadów 

oddawanych przez właścicieli nieruchomości do PSZOK stanowiły odpady budowlane – 171 ton, 

odpady wielkogabarytowe  – blisko 157 ton oraz odpady biodegradowalne – 125 ton. Pozostałą 

ilość stanowiły odpady opakowaniowe:  w tym opakowania z papieru – blisko 26 ton, opakowania 

ze szkła – przeszło 17 ton i opakowania z plastiku, metalu i wielomateriałowe – łącznie 16 ton. Do 

PSZOK mieszkańcy przekazali również przeszło 17 ton zużytych opon samochodowych oraz 11 ton 

odpadów w postaci zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 

 W ramach bieżących prac porządkowych, realizowanych przez Miejsko – Gminny Zakład 

Gospodarki Komunalnej w Serocku, tj. ze sprzątania terenów publicznych, pasów drogowych 

miasta i gminy oraz z opróżniania koszy ulicznych zebrano, odebrano i przekazano do utylizacji 

łącznie 136 ton odpadów. W wyniku pielęgnacji i utrzymania gminnych terenów zieleni zebrano i 

przekazano do zagospodarowania blisko 22 tony odpadów ulegających biodegradacji. 

Bieżące utrzymanie dróg 

Kolejnym zadaniem Zakładu, który traktowany jest jako zadanie priorytetowe jest bieżące 

utrzymanie dróg. W ubiegłym roku na ten cel wydano kwotę blisko 1.800.000 zł. Dzięki niej 

realizowano zimowe utrzymanie 92 km dróg asfaltowych, 100 km dróg gruntowych, 50 km 

chodników, wyrównano i utwardzono powierzchniowo blisko 93 km dróg gruntowych, 

uzupełniono blisko 1700 m² ubytków w nawierzchni asfaltowej oraz wymieniono około 90 szt. 

znaków oznakowania pionowego. Odnowiono lub pomalowano blisko 5000 m² oznakowania 

poziomego. Ponadto na drogach gminnych wykonano szereg prac polegających na konserwacji 

istniejących rowów, przepustów drogowych i odwodnień, usunięto 18.000 m²  zakrzaczeń, 

przeprowadzono zabiegi pielęgnacyjne na 450 drzewach, zbierano odpady oraz koszono trawę 

na poboczach dróg i terenach zielonych. Wielokrotnie przeprowadzano mechaniczne zamiatanie 

dróg o nawierzchni utwardzonej.  

W 2020 roku przeprowadzono i rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na „Zimowe 

utrzymanie dróg i chodników na terenie miasta i gminy Serock w sezonie zimowym 2020/2021”. 

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, a 

także odśnieżanie chodników, placów, parkingów, ścieżek rowerowych wraz z likwidacją śliskości 

za pomocą mieszanki piaskowo – solnej. W zakres zimowego utrzymania wchodzi ok. 60 km dróg 

asfaltowych, ponad 80 km dróg o nawierzchni gruntowej oraz około 41 km chodników i ścieżek 
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rowerowych. Umowa została zawarta do dnia 15 kwietnia 2021 roku. Wartość zamówienia, 

zgodnie z podpisaną umową wyniosła 800.000,00 zł brutto. 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. 

W 2020 roku MGZGK w ramach funduszu sołeckiego zlecił montaż  2 nowych wiat 

przystankowych typu „ATENA” zlokalizowanych przy drodze wojewódzkiej nr 622 w Świecienicy 

- na potrzeby komunikacji lokalnej.  

Również z funduszu sołeckiego wsi Jachranka zainstalowano nową wiatę przystankową 

wraz z podestem z kostki brukowej. Wiata zlokalizowana jest na drodze gminnej  w pobliżu stacji 

uzdatnienia wody w Jachrance. Nowa wiata znacząco poprawiła bezpieczeństwo i komfort dzieci 

oczekujących na autobus szkolny.  

W ramach funduszu sołeckiego wsi Izbica wykonano zagospodarowanie terenu polegające 

na gruntownej wycince zakrzaczeń i gałęzi drzew oraz wykonaniu pieszego zejścia do brzegu 

rzeki Narew. Wykonane prace zdecydowanie podniosły walory rekreacyjno-turystyczne w tej 

części gminy.  

W 2020 roku Miejsko – Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku realizował 

porozumienie zawarte ze Starostą Legionowskim dotyczące bieżącego utrzymania dróg 

powiatowych. W ramach zawartego porozumienia Zakład wykonywał mechaniczne zamiatanie 

dróg, koszenie terenów zielonych oraz poboczy dróg, chemiczne zwalczanie chwastów na 

chodnikach, sprzątanie pasów drogowych z zalegających odpadów oraz przekazaniem ich do 

utylizacji. Łącznie na ten cel wydatkowano kwotę blisko 250.000 zł. 

Administracja zasobem mieszkaniowym gminy 

Miejsko - Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku w roku 2020 administrował 17 

budynkami komunalnymi w Serocku i 2 budynkiem w Jadwisinie. Łączna  powierzchnia lokali 

wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy wynosi 5324,12 m2. W mieście Serock jest 

to 139 lokali o powierzchni 4068,11 m2. Na terenach wiejskich w skład zasobu wchodzi 35 lokali o 

powierzchni 1256,01 m2. W budynkach komunalnych zostało wydzielone 54 lokale socjalne o 
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łącznej powierzchni 1349,44 m2. Ponadto MGZGK administruje 6 wspólnotami mieszkaniowymi, w 

których znajduje się 41 lokali będących własnością Gminy Serock. Łączna ich powierzchnia wynosi 

1519,93 m2.  

Zasady polityki czynszowej. 

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.  

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 29. Wartości stawek. 

 

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 
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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 

 

Stawki czynszu lokalu socjalnego, pomieszczenia tymczasowego ustala się w wysokości 

26 % stawki bazowej i nie mają do niej zastosowania czynniki podwyższające ani obniżające.  

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. 

Zakład zarządzając gminną substancją mieszkaniową w stosunku do najemców 

znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej lub postępowanie egzekucyjne okazało 

nieskuteczne lub najemca zmarł stosuje umorzenia należności pieniężnych. W 2020 roku 

zastosowano 13 umorzeń na kwotę 33.584,02 zł. Powodem umorzeń była nieskuteczność 

egzekucji komorniczej i bardzo trudna sytuacja materialna i życiowa. 

Miejsko – Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku w ramach prowadzonej 

działalności realizuje Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Serock Nr 131/B/2016 w sprawie 

umożliwienia spełnienia świadczenia rzeczowego przez dłużników gminy Miasto i Gmina Serock 

w celu umorzenia zobowiązań pieniężnych oraz ustalenia procedury zmiany sposobu spełnienia 

świadczenia. Z tej formy odpracowania długu za opłaty mieszkaniowe skorzystało dwóch 

najemców. Łączna kwota odpracowanych zobowiązań w 2020 roku wyniosła 1.198,18 zł. Zakład 

prowadząc swoją działalność stosował również ulgi wynikające z „Serockiej Karty Dużej Rodziny 

3+”. W 2020 roku z ulg karty skorzystało 9 rodzin, a łączna kwota udzielonych ulg wyniosła 6.316,72 

zł.  

 Liczba mieszkań 215 w tym socjalnych 54 i 1 lokal tymczasowy. Zakład zarządza 6 

Wspólnotami mieszkaniowymi ( Kościuszki 9, Nasielska 1, Pułtuska 39, 41, 43 oraz Zielona 5) oraz 

19 budynkami komunalnymi. W 2020 r. nie sprzedano żadnego lokalu. Wyremontowano 

pojedyncze lokale takie jak przy: ul. Pułtuska 17/6, ul. Wyzwolenia 7/5, Kościuszki 9/16 .Ponadto w 

lokalach przy ul. Pułtuskiej 17/6 i Wyzwolenia 7/5 zostało zamontowane ekologiczne ogrzewanie 

tzn. piece na pellet. Podjęto działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców 

naszych budynków, min. zamontowaliśmy wkłady kominowe w kominach w budynku przy ul. 

Kościuszki 13. Dodatkowo wykonaliśmy również liczne naprawy i remonty kominów dymowych, 

m.in.  w budynku przy ul. Wyzwolenia 7 czy Kościuszki 13A w Serocku. Ponadto 

wykonaliśmy izolacje ściany w piwnicy w budynku przy ul. Konwaliowej 2A oraz rów 



 

113 |   

 

odprowadzający wodę z pobliskiego parkingu. W 2020 roku wykonano remonty gminnej 

substancji mieszkaniowej na kwotę 362 016,43 zł. 

Zakład administruje 215 lokalami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy. W 

2020 r. przeprowadzono szereg prac konserwacji mieszkaniowego zasobu gminy. W 2020 r. 

przeprowadzono szereg prac konserwacji mieszkaniowego zasobu gminy. Wyremontowano 

pojedyncze lokale takie jak przy: ul. Pułtuska 17/6, ul. Wyzwolenia 7/5, Kościuszki 9/16 .Ponadto w 

lokalach przy ul. Pułtuskiej 17/6 i Wyzwolenia 7/5 zostało zamontowane ekologiczne ogrzewanie 

tzn. piece na pellet. Podjęto działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców 

naszych budynków, min. zamontowaliśmy wkłady kominowe w kominach w budynku przy ul. 

Kościuszki 13. Dodatkowo wykonaliśmy również liczne naprawy i remonty kominów dymowych, 

m.in.  w budynku przy ul. Wyzwolenia 7 czy Kościuszki 13A w Serocku. Ponadto 

wykonaliśmy izolacje ściany w piwnicy w budynku przy ul. Konwaliowej 2A oraz rów 

odprowadzający wodę z pobliskiego parkingu.   

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 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 2.11.2015 roku. 

 

5.9.2. Miejsko-Gminny Zakład Wodociągowy 

W 2020 roku Miejsko-Gminny Zakład Wodociągowy w Serocku administrowała 14 stacjami 

wodociągowymi o dobowej zdolności produkcyjnej równej 6717 m3 oraz 225,5 km sieci 

wodociągowej tworzącej dwa niezależne układy wodociągowe: wodociąg wschodni i wodociąg 

zachodni.   

Na koniec 2020 roku było 6930 czynnych przyłączy wodociągowych w tym 4512 przyłączy 

do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania. W ciągu roku zostały wykonane 

następujące zadania inwestycyjne: 

1. budowę magistrali przesyłowej na odcinku od ul. Zakroczymskiej do ul. Niepodległości w 

Serocku. 
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2. Przebudowano sieć wodociągowa w ul. Gajowej w Jachrance 

3. Wybudowano wodociąg w ul. Topolowej w Nowej Wsi  

4. Zwodociągowano ul. Migdałową w Dosinie 

5. Wybudowano kolejny odcinek wodociągu w ul. Bajkowej i Współczesnej w Serocku 

6. Wybudowano wodociąg w ul. Prostej w Stasim Lesie 

7. Wykonano przejście z wodociągiem pod przewodami gazowymi wysokiego ciśnienia w 

Ludwinowie Dębskim 

8. Przebudowano sieć wodociągową wzdłuż drogi powiatowej w Karolinie 

9. Wykonano dokumentację techniczną na połączenie magistralą wodociągową wsi Łacha i 

Nowa Wieś 

10. Wykonano dokumentację techniczna na budowę odcinków sieci wodociągowych we 

wsiach Stasi Las ul. Gówna, Stasi Las ul. Helenki,  

11. Wykonano dokumentację techniczną na wybudowanie wodociągu w ul. Żytniej, 

Nasielskiej w Serocku wraz z przebudową części wodociągu w ul. Moczydło 

12. Wykonano dokumentację techniczną na przebudowę wodociągu w części wsi Marynino i 

przebudowę wodociągu azbestowego we wsi Dębinki  

13. Wykonano dokumentację techniczna modernizacji stacji wodociągowej w Stasim Lesie. 

5.10. Bezpieczeństwo 

Straż Miejska 

       Straż Miejska w Serocku funkcjonuje w systemie dwuzmianowym. Każdego dnia strażnicy 

reagują na wszystkie zgłoszenia obywateli, starają się pomóc, rozwiązać problem, usunąć usterkę, 

uruchomić pojazd, wezwać pomoc innych służb. Straż Miejska funkcjonuje w oparciu o ustawę z 

dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych, która określa zadania i obowiązki formacji. 

Poszczególne zadania wykonywane na rzecz społeczności lokalnej różnią się jednak w zależności 

od pory roku. W sezonie letnim liczba mieszkańców naszej gminy wzrasta kilkukrotnie. 

Atrakcyjność miejsca woda – las ściąga do nas tysiące wczasowiczów łaknących świeżego 

powietrza i atrakcji przyrodniczych. 

 

Strażnicy Miejscy w 2020 r. podejmowali interwencje związane  m. in.: 

• zakłóceniem spokoju i ciszy nocnej mieszkańców (510 interwencji), 
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• interwencje drogowe, związane w szczególności z niewłaściwym parkowaniem auta (655 

interwencji), 

• awarie urządzeń technicznych na terenie miasta i gminy (122 interwencje), 

• nietrzeźwymi osobami (123 interwencje), 

 

     Straż Miejska w Serocku brała aktywny udział w zabezpieczeniach wszystkich imprez 

i uroczystości organizowanych na terenie Miasta i Gminy Serock – zarówno świeckich, jak i tych 

o charakterze sakralnym.  

Prowadzili również działania prewencyjne ukierunkowane na walkę z rozprzestrzenianiem 

się koronawirusa sars-cov-2, zajmowali się dystrybucją wśród mieszkańców środków ochrony 

osobistej (maseczek) i środków dezynfekujących. 

      Straż Miejska odpowiada także za obsługę systemu monitoringu wizyjnego, który w 

minionym 2020 r. został dodatkowo rozbudowany i zmodernizowany. Rozszerzono obszar 

monitorowany  (także o obiekty gminne) za sprawą zakupu nowych kamer, umożliwiających 

obserwację otoczenia w wysokiej jakości obrazu, co znacząco ułatwia wykonywanie ustawowych 

obowiązków. 

  Straż Miejska w Serocku blisko współpracuje z miejscowym Komisariatem Policji. 

Organizujemy wspólne służby, wymieniamy informacje, a także wspólnie przeprowadzamy 

zajęcia dydaktyczne w lokalnych szkołach, przeznaczone dla najmłodszych mieszkańców naszej 

gminy. Ze względu na obostrzenia epidemiologiczne oraz naukę zdalną w szkołach w 2020r. 

odbyliśmy z uczniami jedynie dwa takie spotkania na początku roku. 

 

Ochotnicze Straże Pożarne 

Na terenie Miasta i Gminy Serock funkcjonują cztery stowarzyszenia Ochotniczych Straży 

Pożarnych. Są to jednostki: 

• OSP w Serocku; 

• OSP w Woli Kiełpińskiej; 

• OSP w Gąsiorowie; 

• OSO w Stanisławowie; 

Trzy z pośród nich (OSP Serock, OSP Wola Kiełpińska, OSP Gąsiorowo) wchodzą w skład 

Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego a na bazie OSP Stanisławowo zbudowane są dwie 

drużyny Obrony Cywilnej. Ochotnicze Straże Pożarne zrzeszają w swoich szeregach łącznie 82 

druhów, którzy o każdej porze dnia i nocy gotowi są nieść pomoc wszystkim potrzebującym. 
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Ochotnicze Straże Pożarne naszej gminy dysponują sześcioma  ciężkimi i średnimi samochodami 

ratowniczo gaśniczymi oraz trzema pojazdami lekkimi oraz dużą ilością sprzętu gaśniczego. 

W 2020 roku jednostki OSP Miasta i Gminy Serock uczestniczyły w ponad 300 działaniach 

ratowniczo gaśniczych na terenie gminy Serock jak również na terenach innych gmin.  
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Opracowano na podstawie materiałów przekazanych przez: 

Referaty Urzędu Miasta i Gminy w Serocku oraz 

Miejskie Jednostki Organizacyjne 

www.serock.pl 


