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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 2021 rok”. Jest to już 
kolejne, czwarte kompleksowe opracowanie 
przedstawiające stan Miasta i Gminy Serock na 
koniec roku. 

W przedstawianym Państwu dokumencie 

znajdują się informacje na temat realizacji polityki 
miejskiej, programów i strategii przyjętych przez 
Radę Miejską w Serocku,  a także podjętych  
w roku poprzednim uchwał Rady Miejskiej. Obej-
muje również stan finansów gminy oraz efekty 
innych działań prowadzonych przez jednostki 
Miasta i Gminy w 2021 roku. To właśnie dokumen-
ty strategiczne definiują kierunek, w którym zmie-
rza nasz samorząd.  

Okresowy przegląd działalności gminy 

w pełnym spektrum jej zadań pozwala zbadać, 
czy kierunek określony w dokumentach jest reali-
zowany. Pozwala to wdrażać mechanizmy na-
prawcze, jeśli są konieczne. 

W 2021 roku mierzyliśmy się z walką z 

pandemią, co z pewnością wpłynęło na aktyw-
ności każdego z nas. Na początku roku rozpoczął 
się narodowy program szczepień przeciwko 
COVID-19, który dawał nadzieję na koniec re-
strykcji i powrót do  

 

 

 

 

 

normalności. W tym zakresie staraliśmy się wyjść 
naprzeciwko Państwa oczekiwaniom 
i zorganizować punkty szczepień możliwie naj-
bardziej dostępne dla wszystkich z Państwa – 
stąd m.in. przez większość roku funkcjonował 
punkt szczepień w serockim ratuszu.  

Był to rok pełen wyzwań, realizacji wielu 

potrzebnych inwestycji, współpracy międzysamo-
rządowej, a także żywej dyskusji społecznej  
w wielu obszarach bieżącej działalności gminy.  

Mam nadzieję, że dokument ten będzie 

okazją do poszerzenia wiedzy na temat lokalnego 
samorządu, a także przyczyni się 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. Miasto  Gmina Serock leży w Ob-
szarze Metropolitalnym Warszawy według podziału statystycznego NUTS2, a tym samym znaj-
duje się w strefie bezpośredniego oddziaływania miasta stołecznego Warszawy. 
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Rys. 1. Mapa poglądowa 

  

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

Do jednostek administracyjnych gminy należy miasto Serock, w którym znajduje się sie-
dziba 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 Północno-
mazowieckiej. Na terenie gminy występują lasy  o dużej przydatności rekreacyjnej, a więc o do-
brych i bardzo dobrych warunkach klimatycznych, zajmując znaczne powierzchnie (20% po-
wierzchni gminy). 

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


 

8 |  

 

Gmina posiada bogate walory przyrodnicze, wynikające z ukształtowania powierzchni te-
renu, zasobów gruntowo-wodnych oraz warunków klimatycznych. Prawie 2/3 powierzchni gmi-
ny 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 % po-
wierzchni gminy. Pozostałe grunty zajmują ok. 8 % powierzchni gminy. 

Ze względu na ukształtowanie powierzchni terenu, warunki gruntowo-wodne, klimatycz-
ne i przyrodnicze Miasto i Gmina Serock posiada dogodne warunki do rozwoju osadnictwa. 

1.3.  Demografia 

Na koniec 2021 roku liczba mieszkańców Miasta i Gminy Serock wynosiła 15 080 osób1, 

co stanowi wzrost względem poprzednich lat. Analizując ostatnie cztery lata można zauważyć 
utrzymującą się tendencję wzrostową liczby ludności. W mieście Serock mieszka 30 % miesz-
kańców całej gminy. 

Mieszkańcy gminy w 2021 r. 

10 558 

 

Mieszkańcy miasta w 2020 r. 

4 522 

Podobną tendencję wzrostową odnotowuje się w przypadku ruchów migracyjnych ludno-
ści 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 2021 roku 
wynosiło +5. 

                                                           

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 

 

2021 (I 
półrocze) 

zameldowania 311 382 429 628 448 277 

wymeldowania 142 172 213 234 179 71 

saldo migracji wewnętrznych +169 +210 +216 +394 +269 +206 

źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS  

 Miasto i Gmina Serock w 2021 roku posiadała dodatni przyrost naturalny. W 2021 roku uro-
dziło się 150 dzieci2, które zostały zameldowane na terenie gminy.  
 Gęstość zaludnienia na rok 20203 na terenie gminy wynosi 139 osób/km2. 

Rys. 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 2021 r. na dzień 31.05.2021 r. nie zostały jeszcze opublikowane przez GUS 
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 Tak jak w poprzednich latach, niepokojąca wydaje się dynamika spadku liczby mieszkań-
ców 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. 

Rys. 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. Bu-
dżet każdej jednostki określa roczny plan finansowy, który swym zakresem obejmuje zarówno 
dochody gminy jak i jej wydatki. Realizacja inwestycji oparta jest o przedsięwzięcia wyszczegól-
nione w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz o załącznik o wydatkach majątkowych, ujęty  
w uchwale budżetowej. 

Budżet Miasta i Gminy Serock na rok 2021 został przyjęty Uchwałą Budżetową Miasta 
i Gminy Serock Nr 343/XXX/2020 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 16 grudnia 2020r. W trakcie 
realizacji budżet ulegał zmianom, które wprowadzono dziesięcioma Uchwałami Rady Miejskiej 
oraz pięcioma Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Serock. 

Budżet Miasta i Gminy za 2021r. po stronie dochodów został wykonany w wysokości 
106.905.128,73 zł, co stanowi 103,21% planu (plan 103.579.947,49 zł), a po stronie wydatków wy-
konanie wyniosło 106.369.441,32 zł, co stanowiło 94,68% planu (plan 112.343.664,85 zł).  

Za 2021r. wystąpiła nadwyżka budżetowa w wysokości 535.687,41 zł. 

Budżet na rok 2021 pozwolił na realizację zaplanowanych zadań.  

Dochody gminy dzielimy na dochody bieżące i majątkowe, które w 2021r. przedstawiały 
się następująco: 

 dochody bieżące  –  plan  100.529.641,34 zł, wykonanie  102.867.525,57 zł, tj. 102,33%,                          
 dochody majątkowe – plan  3.050.306,15 zł, wykonanie      4.037.603,16 zł, tj. 132,37%. 

 
Strukturę dochodów przedstawia poniższy rysunek. Jak widać największą pozycję 

w budżecie zajmują podatki i opłaty lokalne – 29,7% dochodów bieżących. Drugie miejsce zaj-
mują dotacje i środki na zadania zlecone i własne - stanowią one 28,9% dochodów bieżących. 
Kolejnym ważnym źródłem dochodów gminy są dochody stanowiące dochód budżetu państwa, 
czyli podatek PIT i CIT – 23,2% dochodów bieżących gminy.  

Do dochodów bieżących zaliczamy głównie: 
 podatki i opłaty lokalne, 
 udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, 
 subwencję oświatową, 
 środki na uzupełnienie dochodów gmin, 
 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 do-
chodach bieżących 

ogółem 

2021 102 867 525,57 16 081 485,03 15,63 

 

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 

2021 102 867 525,57 23 884 775,16 23,22 

 

Udział gminy w podatku PIT i CIT stanowi 23,22% 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 



 

13 |   

 

dochodowego od osób fizycznych, wyniósł 39,34%. Oznacza to, że taki procent podatku docho-
dowego 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 rocz-
nych PIT-ach miejsca zamieszkania na terenie gminy Serock. 

Ważnym dla oceny pozycji finansowej gminy jest wskaźnik G. jest to kwota podstawo-
wych dochodów podatkowych na 1 mieszkańca gminy przyjęta do obliczenia subwencji wyrów-
nawczej. Na rok 2021 wskaźnik dla naszej gminy wyniósł 2.662,90 zł, natomiast wskaźnik na 1 
mieszkańca kraju wyniósł 2.098,22 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 wła-

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

L.p. 
Dochody majątkowe 
ogółem - wykonanie 

stan na 31.XII 

Wykonanie dochodów ma-
jątkowych z tytułu dotacji i 
środków przeznaczonych na 
inwestycje - stan na 31.XII 

Udział wpływów z tytułu dotacji                     
i środków przeznaczonych na inwe-
stycje w dochodach majątkowych 

ogółem 

2021 3 050 306,15 3 546 690,29 116,27 
 

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

L.p. 
Dochody majątko-
we ogółem - wyko-
nanie stan na 31.XII 

Wykonanie dochodów ma-
jątkowych z tytułu prze-

kształcenia prawa użytkowa-
nia wieczystego w prawo 

własności                       
stan na 31.XII 

Udział wpływów z tytułu przekształ-
cenia prawa użytkowania wieczyste-
go w prawo własności w dochodach 

majątkowych ogółem 

2021 3 050 306,15 36 933,54 1,21 
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Tabela 6. Dochody ze sprzedaży majątku 
 

L.p. 
Dochody majątko-
we ogółem - wyko-
nanie stan na 31.XII 

Wykonanie dochodów ma-
jątkowych ze sprzedaży ma-

jątku - stan na 31.XII 

Udział wpływów ze sprzedaży mająt-
ku w dochodach majątkowych ogó-

łem 

2021 3 050 306,15 453 979,33 14,88 

 
 

 

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, lokal-
ny transport zbiorowy, gospodarkę mieszkaniową i komunalną, oświatę, ochronę zdrowia, po-
moc społeczną, ochronę środowiska, sport i kulturę. 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 2021 przedstawia się następująco: 

 wydatki bieżące  –   plan   91.517.085,85 zł,  wykonanie   87.223.453,39 zł, tj. 95,31%,  
 wydatki majątkowe –  plan   20.826.579,00 zł,   wykonanie  19.145.987,93 zł, tj. 91,93% 

 

Rysunek 6. Wydatki na poszczególne zadania 
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W strukturze wydatków prawie połowa środków wydatkowana jest na pomoc społecz-
ną i oświatę. Taka tendencja utrzymuje się od kilku lat. Ważną pozycją w budżecie gminy Serock 
są wydatki inwestycyjne. Stanowią one 18% budżetu wydatków i utrzymują się na podobnym 
poziomie ostatnich latach.   

Tabela 7. Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem 

L.p. 

Wykonanie wydat-

ków ogółem - stan 

na 31.XII 

Wykonanie wy-

datków majątko-

wych - stan na 

31.XII 

Udział wydatków ma-

jątkowych w wydat-

kach budżetowych 

ogółem 

2021 106 369 441,32 19 145 987,93 18,00 

Tabela 8. Wykonanie dochodów i wydatków w 2021r. 

L.p. 
Wykonanie dochodów 

- stan na 31.XII 

Wykonanie wy-
datków - stan na 

31.XII 

Wynik budżetu 
(nadwyżka/deficyt) 

2021 106 905 128,73 106 369 441,32 +535 687,41 

 

Po zamknięciu roku wystąpiła nadwyżka budżetowa w wysokości 535.687,41 zł. 

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 wykona-
ne 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 zacią-
gniętych poży-

czek oraz emisji 
obligacji 

Spłaty zaciągnię-
tych kredytów, 
pożyczek oraz 

wykup obligacji 

 
Otrzymane 
umorzenie 

zaciągniętych 
pożyczek 

Wysokość zadłu-
żenia na koniec 

roku 

2021 28 245 141,80 8 364 649,90 3 964 578,39 134 830,41 32 510 382,90 

 

Duża część samorządów ma potrzeby inwestycyjne, które przekraczają możliwości ich bu-
dżetów. 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 2021r. wyniosło 32.510.382,90 zł, co stanowiło 30,41% wykona-
nych dochodów ogółem. Gmina Serock korzysta również z pożyczek z Narodowego                         
i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które są nisko oprocen-
towane 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, progra-
mów 

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 opracowa-
nia Strategii Rozwoju było stworzenie dokumentu będącego merytoryczną podstawą do pro-
wadzenia 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 sa-
mozatrudnienia 

 Cel operacyjny 1.2. Tworzenie korzystnych warunków dla inwestorów oraz promo-
cja 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 wykorzy-

stanie 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 stowarzy-
szeń 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 przyrodni-

czych 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 moni-
torowania  i ewaluacji realizacji strategii rozwoju gminy Miasto i Gmina Serock na lata 2016-2025 
(stanowiący załącznik nr 2 do Strategii), który zakłada przygotowywanie monitoringowych ra-
portów okresowych Strategii, mających na celu zobrazowanie stopnia osiągnięcia przyjętych 
celów, a co za tym idzie postępu gminy na drodze do realizacji przyjętej misji. Efekty monitorin-
gu za rok 2021 przedstawione zostały w postaci raportu, którego wyniki wskazały na dość rów-
nomierną realizację wszystkich czterech celów strategicznych. Podstawą sporządzania raportu 
każdorazowo jest analiza wskaźników dotyczących konkretnych celów operacyjnych, wymie-
nionych 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 2021 rok przedstawionych w raporcie z reali-
zacji strategii.  

 

  

 

 

 

Cel strategiczny I.  
Prężna gmina ukierunko-

wana na tworzenie innowa-
cyjnych rozwiązań społecz-

no-gospodarczych 
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Po bardzo trudnym dla przedsiębiorców 2020 roku, rok 2021 był kolejnym w którym ko-
nieczne było dostosowanie się do wymogów sanitarnych i pewnych ograniczeń związanych 
z pandemią. Ze względu na postępujący proces szczepień powoli znoszone były ograniczenia 
związane z działalnością turystyki, w szczególności hoteli, agroturystyki i obiektów gastrono-
micznych.  Analizując kierunki działań zawarte w celu operacyjnym 1.1. oraz wskaźniki monitorin-
gu z ostatnich lat należy zwrócić uwagę na zwiększenie działań zachęcających przedsiębiorców 
do współpracy na rzecz rozwoju lokalnego.  

W ubiegłym roku prężnie rozwijała się także strefa aktywności gospodarczej: rozpoczęto 
budowę drogi dojazdowej poprawiającą infrastrukturę drogową na jej terenie oraz kolejny in-
westor rozpoczął proces inwestycyjny. Po raz pierwszy jedna z firm inwestujących na terenie 
strefy aktywności gospodarczej w Serocku otrzymała decyzję o wsparciu Łódzkiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej. 15 lutego 2021 roku została powołana spółdzielnia energetyczna Słoneczny 
Serock. W ubiegłym roku w ramach programu kolej plus zainicjowano proces planistyczny linii 
kolejowej z Zegrza do Przasnysza – opracowano Wstępne Studium Planistyczno-Prognostyczne, 
będące wymogiem w ramach II etapu naboru programu.  

 

 

 

 

 
 
Jak co roku monitorowano teren Miasta i Gminy Serock w zakresie działań nielegalnych, 

szkodliwych z punktu widzenia środowiska. W ramach poprawy jakości powietrza w naszym 
mieście uczestniczono w Programie Ochrony Powietrza dla stref w województwie mazowiec-
kim, przy okazji którego przeprowadzono aktualizację inwentaryzacji indywidualnych źródeł 
ciepła na terenie miasta i gminy. Na bieżąco prowadzono działania edukacyjne wśród mieszkań-
ców zmierzające do poprawy jakości środowiska na terenie naszej gminy.  

 

Cel strategiczny II.  
Zachowanie walorów przy-
rodniczych gminy i ich ra-
cjonalne wykorzystanie na 

rzecz rozwoju oraz poprawy 
warunków życia mieszkań-

ców 
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 Analizując wskaźniki należy uznać, że cel strategiczny III, a także wyznaczone kierunki 

działań  w zakresie celów operacyjnych są realizowane. W 2021 roku odnotowano wzrost liczby 
bezrobotnych na terenie gminy oraz niewielki spadek osób objętych wsparciem Ośrodka Pomo-
cy Społecznej na skutek zagrożenia wykluczeniem społecznym lub innych problemów życio-
wych. Wprowadzenie obostrzenia związanych z pandemią SARS, COVID – 19 nieznacznie ograni-
czyły działalność instytucji kultury w 2021 roku. Centrum Kultury i Czytelnictwa było organizato-
rem 166 przedsięwzięć oraz współorganizatorem 23 wydarzeń kulturalnych na terenie Miasta 
i Gminy Serock.  

 

 
 
 

 
 

W 2021 roku dążono do realizacji wszystkich kierunków działań w zakresie celów operacyj-
nych celu strategicznego IV. Zrealizowano ważne inwestycje w zakresie obiektów użyteczności 
publicznej, na wysokim poziomie utrzymują się wskaźniki przyrostu infrastruktury komunikacyj-
nej i technicznej. Ważną zmianą w zakresie komunikacji miejskiej było wprowadzenie bezpłat-
nych przejazdów w ramach Lokalnej Komunikacji Autobusowej dla wszystkich pasażerów. 

 
 
 
 

Cel strategiczny III.  
Rozwój kapitału społecznego 

oraz przeciwdziałanie dys-
funkcjom społecznym 

 

Cel strategiczny IV.  
Nowoczesna i funkcjonalna 

infrastruktura publiczna  
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3.2. Ład przestrzenny 

3.2.1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Se-
rock zostało uchwalone Uchwałą nr 392/XLVI/09 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 sierpnia 
2009 roku i czterokrotnie zmienione (Uchwała nr 181/XIX/2012 Rady Miejskiej w Serocku,  z dnia 
29 lutego 2012 roku, Uchwała Nr 276/XXV/2016 Rady Miejskiej w Serocku, z dnia 7 listopada 2016 
roku, Uchwała nr 467/XLII/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 23 kwietnia 2018 roku oraz nr 
386/XXXIV/2021 z dnia 17 marca 2021 r.), Studium wyznaczyło na terenie gminy następujące stre-
fy 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  
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Dodatkowo studium wyznacza tereny cmentarzy, transportu zbiorowego, urządzeń infra-
struktury technicznej.  

17 marca 2021 roku Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie zmiany studium uwarunko-
wań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (Uchwała nr 386/XXXIV/2021 z dnia 17 mar-
ca 2021). Celem zmiany było wprowadzenie „punktowych” zmian w strukturze funkcjonalnej 
gminy, w tym:  
- na terenie obrębu Jadwisin włączono do systemu gminnego planowania przestrzennego dział-
ki, które zostały wyłączone z wojskowych terenów zamkniętych, 
- zmiany w obrębie Skubianka wynikały z konieczności dostosowania przeznaczenia terenów 
w studium do obecnego zagospodarowania, 
- zmiany studium w obrębie Dębe wynikały z potrzeby zlokalizowania terenów, na których będą 
rozmieszczone urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii. 
 

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 przy-
padku samego Serocka na zasadach zrównoważonego rozwoju jako priorytetu gospodarki prze-
strzennej. Rozwój ten rozumiany jest jako wynikowa trzech składników: społeczeństwa, środo-
wiska (przestrzeni) oraz gospodarki. Zrównoważony rozwój zaspokaja potrzeby obecne, nie za-
grażając możliwościom zaspokojenia potrzeb przyszłych pokoleń. 

Studium przeznacza ponad 50% powierzchni gminy pod zabudowę, tereny rolnicze sta-
nowią 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 opra-
cowana 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 
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Serock, przyjęta przez Radę Miejską uchwałą Nr 86/X/2019 w dniu 24 czerwca 2019 r. Ocenę do-
konano w oparciu o analizę zmian w zagospodarowaniu gminy, analizę wniosków w sprawie 
sporządzenia lub zmiany miejscowego planu, a także biorąc pod uwagę przebieg dotychczaso-
wych prac planistycznych. Opracowanie miało na celu zidentyfikowanie potrzeb zmian w stu-
dium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, ocenę potrzeb sporządze-
nia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zoptymalizowanie działań w za-
kresie planowania przestrzennego w gminie.  

Przeprowadzona analiza wykazała, że wyznaczone w studium tereny pod zabudowę miesz-
kaniową są w stanie zaspokoić prognozowane potrzeby rozwojowe gminy Serock, w przeciągu 
najbliższych 30 lat z dużą nadwyżką. Zgodnie z obowiązującymi przepisami nowe tereny miesz-
kaniowe mogą być wyznaczane tylko w granicach obszarów o zwartej wykształconej strukturze 
funkcjonalno-przestrzennej. Nie ma natomiast przeciwwskazań, żeby na obszarze gminy wyzna-
czać nowe tereny  usługowe (w tym usług turystyki), produkcyjne oraz sportowo rekreacyjne. 

3.2.2. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 

Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Se-
rock obejmują 90% powierzchni całej gminy. Jest to wartość zdecydowanie przekraczająca 
średnią krajową wynoszącą 31% według danych z GUS. Na terenie gminy obowiązuje 28 miej-
scowych 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 uchwa-
lenia MPZP 

Zakres MPZP 

Publikacja MPZP 
w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowiec-

kiego 
1.  360/XXXIX/2013 z dn. 29.07.2013 

r. 
mpzp miasta Serock - obręb 
20 

Dziennik Urzędowy Woje-
wództwa 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 Woje-
wództwa Mazowieckiego z 
dn. 10 września  2015 r. poz. 
7519. 

 466/XLIII/2018 z dn. 23 kwietnia zmiana mpzp Miasta Serock 
- obszar A, (przyjętego 

Dziennik Urzędowy Woje-
wództwa Mazowieckiego z 



 

24 |  

 

L.P. 
Uchwała Rady Miejskiej 

w Serocku w sprawie uchwa-
lenia MPZP 

Zakres MPZP 

Publikacja MPZP 
w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowiec-

kiego 
2018 r. 

(fragmentaryczna zmiana mpzp 
109/XI/2015 z dn. 31 sierpnia 
2015 r.) 

uchwałą nr 109/XI/2015) dn. 7 maja 2018 r. poz. 4926. 

3.  235/XXIII/2016 z dn. 31 sierpnia 
2016 r. 

 

mpzp miasta Serock - obszar 
A1 

Dziennik Urzędowy Woje-
wództwa Mazowieckiego z 
dn. 12 października 2016 r. poz. 
8778. 

4.  85/X/2019 z dn. 24 czerwca 2019 
r. 

mpzp miasta Serock – ob-
szar A3 

Dziennik Urzędowy Woje-
wództwa Mazowieckiego z 
dn. 08 lipca 2019 r. poz. 8431. 

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

Mpzp miasta Serock – ob-
szar A4 

Dziennik Urzędowy Woje-
wództwa 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 Woje-
wództwa Mazowieckiego z 
dn. 21 marca 2016 r. poz. 2776. 

 500/XLVI/2018 z dn. 25 czerwca 
2018 r. 

(fragmentaryczna zmiana mpzp 
165/XVII/2016 z dn. 28 stycznia 
2016 r.) 

zmiana mpzp miasta B  
(przyjętego uchwałą nr 
165/XVII/2016) 

Dziennik Urzędowy Woje-
wództwa 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 Woje-
wództwa Mazowieckiego z 
dn. 17 maja  2013 r.  poz. 5647. 

 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 Woje-
wództwa 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 Woje-
wództwa 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, Zale-
sie Borowe  

Dziennik Urzędowy Woje-
wództwa Mazowieckiego z 
dn. 11 sierpnia 2014 r. poz.  7732. 

10.  472/LII/2014 z dn. 31 lipca 2014 r. mpzp gminy Serock - sekcja Dziennik Urzędowy Woje-
wództwa Mazowieckiego z 
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L.P. 
Uchwała Rady Miejskiej 

w Serocku w sprawie uchwa-
lenia MPZP 

Zakres MPZP 

Publikacja MPZP 
w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowiec-

kiego 
B  

(obręby Dębe, Ludwinowo 
Dębskie, Stanisławowo) 

dn. 16 września 2014 r. poz.  
8596. 

 361/XXXII/2021 Rady z dn. 24 
lutego 2021 r 

Zmiana mpzp gminy Serock 
– sekcja B 

Dziennik Urzędowy Woje-
wództwa Mazowieckiego z 
dn. 09 marca 2021 r. poz. 2022 

11.  107/XI/2015 z dn. 31 sierpnia 
2015 r. 

mpzp gminy Serock - sekcja 
B część obrębu Dębe 

Dziennik Urzędowy Woje-
wództwa 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 Woje-
wództwa Mazowieckiego z 
dn. 06 grudnia 2019 r. poz. 
14332. 

 448/XL/2021 Zmiana mpzp gminy Serock 
– sekcja B1 

Dziennik Urzędowy Woje-
wództwa Mazowieckiego z 
dn. 12 października 2021 r. poz. 
8738 

13.  433/XLVIII/2014 z dn. 31 marca 
2014 r. 

mpzp gminy Serock - sekcja 
C 

Dziennik Urzędowy Woje-
wództwa Mazowieckiego z 
dn. 21 maja  2014 r. poz.  5167. 

14.  22/IV/2015 z dn. 2 lutego 2015 r. mpzp gminy Serock - sekcja 
C1  

Dziennik Urzędowy Woje-
wództwa 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 Woje-
wództwa Mazowieckiego z 
dn. 5 lipca 2018 r. poz. 6849. 

 360/XXXII/2021 Rady z dn. 24 
lutego 2021 r 

zmiana mpzp gminy Serock - 
sekcja C1, (przyjętego 
uchwałą 22/IV/2015 oraz 
zmienionego uchwałą Nr 
503/XLVI/2018) 

Dziennik Urzędowy Woje-
wództwa Mazowieckiego z 
dn. 09 marca 2021 r. poz. 2021 

15.  277/XXV/2016 z dn. 7 listopada 
2016 r.  

mpzp gminy Serock - sekcja 
C2 część obrębu Jachranka 

Dziennik Urzędowy Woje-
wództwa 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 Woje-
wództwa Mazowieckiego z 
dn. 22 września 2015 r. poz. 
7745. 
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L.P. 
Uchwała Rady Miejskiej 

w Serocku w sprawie uchwa-
lenia MPZP 

Zakres MPZP 

Publikacja MPZP 
w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowiec-

kiego 
17.  106/XI/2015 z dn. 31 sierpnia 

2015 r. 
mpzp gminy Serock - sekcja 
E, obejmującego obręby: 
Dębniki, Karolino, Łudwino-
wo Zegrzyńskie, Marynino, 
Stasi Las 

Dziennik Urzędowy Woje-
wództwa 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 uchwa-
łą nr 106/XI/2015) 

Dziennik Urzędowy Woje-
wództwa 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 Woje-
wództwa 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 Woje-
wództwa Mazowieckiego z dn. 
1  lipca 2013 r. poz. 7420. 

 363/XXXII/2021 Rady z dn. 24 
lutego 2021 r 

zmiana mpzp gminy Serock - 
sekcja F1, obręb Jadwisin 
(uchwalonego uchwałą nr 
342/XXXVII/3013 z dn. 3 
czerwca 2013 r.) 

Dziennik Urzędowy Woje-
wództwa Mazowieckiego z dn. 
9 marca 2021 r. poz. 2023 

20.  468/XLIII/2018 z dn. 23 kwietnia 
2018 r. 

mpzp gminy Serock - sekcja 
F2, obejmującego działkę 
111/12 z obrębie Jadwisin 

Dziennik Urzędowy Woje-
wództwa 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 Woje-
wództwa 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 Woje-
wództwa Mazowieckiego z dn. 
21 listopada 2018 poz. 11365. 

23.  139/XIV/2019 z dnia 30 paź-
dziernika 2019 r. 

mpzp gminy Serock - sekcja 
H - ETAP „A”, obręby Gąsio-
rowo, Kania Nowa, część 
obrębu Kania Polska, część 
obrębu Łacha 

Dziennik Urzędowy Woje-
wództwa 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 Woje-
wództwa 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 Woje-
wództwa Mazowieckiego z dn. 
08 lipca 2019 r. poz. 8430. 
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L.P. 
Uchwała Rady Miejskiej 

w Serocku w sprawie uchwa-
lenia MPZP 

Zakres MPZP 

Publikacja MPZP 
w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowiec-

kiego 
26.  126/XIII/2015 z dn. 26 paździer-

nika 2015 r. 
mpzp gminy Serock - sekcja 
H1 

Dziennik Urzędowy Woje-
wództwa 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 Woje-
wództwa Mazowieckiego z dn. 
21 listopada 2018 poz. 11364 

28.  385/XXXIV/2021 z dn. 17 marca 
2021 r. 

mpzp w rejonie ul. Czeskiej 
w Serocku 

Dziennik Urzędowy Woje-
wództwa Mazowieckiego z dn. 
z 01.04.2021 r. poz. 2816 

  

Większość planów miejscowych obowiązujących na terenie Gminy Serock została uchwa-
lana w latach 2013-2016.  

W 2021 r. uchwalono 1 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz 4 zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: 

- w rejonie ul. Czeskiej (Uchwała nr 385/XXXIV/2021 Rady Miejskiej w Serocku  z dnia 17 
marca 2021 r., obowiązuje od  dnia 16.04.2021 r).  Nowy plan dotyczy obszaru w Serocku, przy ul. 
Czeskiej i wyznacza kompleks zabudowy wielorodzinnej z usługami, a także nowy obszar prze-
znaczony pod teren oświaty. Utrzymano także tereny lasów i zieleni w sąsiedztwie linii brzego-
wej Narwii, 

- zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – sekcja C1 (Uchwała nr 
360/XXXII/2021 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 24 lutego 2021 r). Zmiana planu dotyczyła obrę-
bu Borowa Góra i zmodyfikowała przebieg drogi (likwidacja terenu KDD2 i KDW2 w części gra-
ficznej) oraz zmodyfikowała ustalenia uchwały dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy 
i budowy systemów infrastruktury technicznej z zakresu pozyskiwania energii, 

- zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – sekcja F1 (Uchwała nr 
363/XXXIII/2021 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 3 marca 2021 r.). Zmiana konieczna była ze 
względu na wezwanie Rady Miejskiej do usunięcia naruszenia prawa poprzez usunięcie w treści 
uchwały definicji „intensywności zabudowy”. W uchwale wprowadzono także korektę wskaźni-
ków intensywności zabudowy, dostosowując je do obowiązującej definicji, zmodyfikowano m.in. 
linię zabudowy na terenie szkoły w Jadwisinie, wprowadzono nowe tereny funkcjonalne USO2 
oraz UMN5, 

- zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – sekcja B (Uchwała nr 
361/XXXII/2021 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 24 lutego 2021 r.). Zmiana dotyczyła modyfikacji 
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zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej oraz zapisów 
dotyczących obsługi komunikacyjnej z DW 632. 

- zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – sekcja B1 (Uchwała nr 
448/XL/2021 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 września 2021 r.  Zmiana dotyczyła modyfikacji 
uchwały w zakresie dopuszczenia na terenie dawnego składowiska odpadów urządzeń wytwa-
rzania energii elektrycznej w ogniwach fotowoltaicznych powyżej 100 kW oraz lokalizacji tym-
czasowego miejsca pobytu dla bezdomnych zwierząt z terenu Miasta i Gminy Serock. 

Wśród terenów przeznaczonych pod zabudowę w obowiązujących miejscowych planach 
dominują tereny o funkcji mieszkaniowej, stanowią one blisko 90% wszystkich terenów budow-
lanych, w mpzp funkcja mieszkaniowa często jest łączona z funkcją rekreacji indywidualnej lub 
usługową.   

Na podstawie analiz przeprowadzonych podczas prac nad Analizą Zmian w Zagospodaro-
waniu Przestrzennym Miasta i Gminy Serock oraz Ocena Aktualności Studium Uwarunkowań i 
Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Serocku oraz Miejscowych Pla-
nów Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Serock wynika, że miejscowe plany ob-
owiązujące na terenie Miasta i Gminy Serock są skonsumowane na bardzo niskim poziomie - ok. 
25 %, a charakter terenów funkcjonalnych jest dość monofunkcyjny – mieszkaniowy jednoro-
dzinny.  

Wszystkie miejscowe plany obowiązujące na terenie gminy i miasta Serock są sporzą-
dzone 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 

Miejsko - Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku w roku 2021 administrował 16 
budynkami komunalnymi w Serocku i 2 budynkami w Jadwisinie.  Łączna  powierzchnia lokali 
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy wynosi 6600,30 m2. W mieście Serock jest 
to 172 lokali o powierzchni 5344,29 m2. Na terenach wiejskich w skład zasobu wchodzi 35 lokali 
o powierzchni 1256,01 m2. W budynkach komunalnych zostało wydzielone 50 lokali socjalnych 
o łącznej powierzchni 1248,82 m2. Ponadto MGZGK administruje 3 wspólnotami mieszkaniowy-
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mi, w których znajduje się 27 lokali będących własnością Gminy Serock. Łączna ich powierzchnia 
wynosi 969,00 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 progra-
mu 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 Nr 150/B/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 27 października 2021 roku  w 
sprawie uchwalenia stawki  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 5,05 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 11. Kategorie lokali oraz wskaźniki procentowe służące do naliczenia wysokości czynszu. 

 

Kategoria 

 

Wartość 
stawki ba-
zowej [%] 

 

Wyposażenie lokali w urządzenia techniczne i instalacje 

I 100 
wyposażenie lokalu w centralne ogrzewanie oraz w ciepłą wodę użyt-
kową ze wspólnej kotłowni lub pieca gazowego znajdującego się na 

wyposażeniu lokalu, instalację gazową 

II 84 
wyposażenie lokalu w centralne ogrzewanie ze wspólnej kotłowni lub 

pieca gazowego znajdującego się na wyposażeniu lokalu 

III 52 
brak wyposażenia lokalu w centralne ogrzewanie oraz w ciepłą wodę 
użytkową ze wspólnej kotłowni lub pieca gazowego znajdującego się 

na wyposażeniu lokalu, brak instalacji gazowej 
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Zarządzanie gminnym zasobem mieszkaniowym odbywa się zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, prowadzona jest ewidencja księgowa i techniczna, przeprowadzane są bieżące re-
monty 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.  

Zakład prowadząc swoją działalność stosował również ulgi wynikające z „Serockiej Karty 
Dużej Rodziny 3+”. W 2021 roku z ulg karty skorzystało 7 rodzin, a łączna kwota udzielonych ulg 
wyniosła 5.053,82 zł. 

Zakład administruje 207 lokalami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy. 
W 2021 r. przeprowadzono szereg prac konserwacyjnych mieszkaniowego zasobu gminy. Wyre-
montowano pojedyncze lokale takie jak przy: ul. Pułtuskiej 15/4, Kościuszki 13/10, Wyzwolenia 
7/3, Pułtuskiej 17/1 czy Nasielskiej 1/30. Dodatkowo wykonaliśmy również liczne naprawy i re-
monty kominów dymowych. Ponadto wykonaliśmy wymianę zasobnika na ciepłą wodę w bu-
dynku przy ul. Polnej 51. 

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 2021 roku zastosowano 12 umo-
rzeń na kwotę 26.116,23 zł plus odsetki 1.961,43 zł. Powodem umorzeń była nieskuteczność egze-
kucji 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 
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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 należ-
ności. W ten sposób po zakończeniu jednego postępowania od nowa rozpoczyna się procedura 
windykacyjna.  
 

 

 

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 własno-
ści gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste, oraz nieruchomości będące przedmio-
tem użytkowania wieczystego gminy. 

Gminnym zasobem nieruchomości gospodaruje Burmistrz Miasta i Gminy Serock, zgod-
nie z zasadami racjonalnej gospodarki, kierując się przy tym zaspokajaniem potrzeb społeczności 
lokalnej i realizacją zadań publicznych. 

Według stanu na koniec 2021 r. gminny zasób nieruchomości stanowi 137,42 ha po-
wierzchni gruntów o wartości 99 323 489,88 zł, w tym: 

− grunty stanowiące własność Miasta i Gminy Serock o powierzchni 133,99 ha i wartości 
97 631 413,04 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 dłuż-
szy niż trzy lata. 

Do gminnego zasobu nabywane są nieruchomości służące realizacji zadań oraz podlegają-
ce przejęciu na rzecz Gminy z mocy prawa. Nabywanie nieruchomości następuje poprzez: zakup, 
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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 2021 r. do gminnego zasobu nieruchomości nabyto działkę nr 62 z obrębu 06 w Serocku 
o powierzchni 1,0529 ha, która przylega bezpośrednio do nieruchomości gminnej, na której znaj-
dują się pozostałości twierdzy napoleońskiej z początku XIX wieku. Na przedmiotowym terenie 
planowane jest urządzenie ogólnodostępnej ścieżki turystyczno-historycznej wraz z parkiem i 
miejscem rekreacji dla mieszkańców i turystów. Podkreślenie walorów unikatowej w skali Polski 
zachowanej do czasów współczesnych nieprzebudowanej fortyfikacji napoleońskiej przyczyni 
się do popularyzacji wiedzy na temat dziedzictwa historycznego Serocka. 

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 2021 samorząd realizował program sprzedaży niezabudowanych nieruchomości, 
stanowiących 8 wydzielonych działek na terenie miasta i gminy Serock, o łącznej powierzchni 
0,8128 ha. Nieruchomości te charakteryzują się zróżnicowanym położeniem, uzbrojeniem 
i przeznaczeniem. Wszystkie objęte są Miejscowymi Planami Zagospodarowania Przestrzenne-
go. Ze względu na ich przeznaczenie w ww. planach były to nieruchomości przeznaczone pod 
zabudowę mieszkaniowa jednorodzinną i usługi nieuciążliwe - położone na terenie Woli Smola-
nej, Skubianki i Wierzbicy. 

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 2021 roku zawarto 36 umów dzierżawy na 
grunty o łącznej powierzchni 0,815 ha. Łączne wpływy do budżetu z umów dzierżaw obowiązu-
jących w 2021 roku wynosiły 124 555,14 zł. 

 
W 2021 r. z gminnego zasobu nieruchomość sprzedano: 
 w wyniku przetargu ustnego nieograniczonego jedną nieruchomość, oznaczoną 

w ewidencji gruntów jako działki nr 344/5 i 345/4 o łącznej pow. 0,1225 ha z obrębu Sku-
bianka, gm. Serock, z czego uzyskano dochód w wysokości  w wysokości 178 861,79 zł 
netto, 
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 w trybie bezprzetargowym, dotychczasowemu najemcy, lokal mieszkalny przy  
ul. Kościuszki 9 w Serocku, z czego uzyskano dochód w wysokości 26.000,00 zł netto, 

 w trybie bezprzetargowym, dotychczasowemu najemcy, lokal mieszkalny przy  
ul. Zielonej 5 w Serocku, z czego uzyskano dochód w wysokości 27.960,00 zł netto, 

 w trybie bezprzetargowym, dotychczasowemu najemcy, lokal mieszkalny przy  
ul. Nasielskiej 1 w Serocku, za cenę 55.000,00 zł netto, płatną w ratach przez 5 lat, 

 w trybie bezprzetargowym, dotychczasowemu najemcy, lokal mieszkalny przy  
ul. Pułtuskiej 41 w Serocku, za cenę 58.500,00 zł netto, płatną w ratach przez 4 lata. 

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 Zabyt-
ków powinny być ujęte zabytki nieruchome wpisane do rejestru, inne zabytki nieruchome znaj-
dujące się w wojewódzkiej ewidencji zabytków, inne zabytki wyznaczone przez burmistrza w 
porozumieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.  

Zarządzeniem Burmistrza nr 46/B/2021 z dnia 16.06.2021 r. zaktualizowana została Gminna 
Ewidencja Zabytków Miasta i Gminy Serock, przyjęta zarządzeniem 129/B/2019 z dnia 03.09.2019 
r. Aktualizacja dotyczyła nazw i datowań zabytków w m. Zegrze gm. Serock (koszary w zespole 
Twierdzy Zegrze). Gminna Ewidencja Zabytków to wykaz zabytków nieruchomych oraz zabyt-
ków archeologicznych znajdujących się na terenie miasta i gminy.  

Na terenie miasta i gminy Serock w  ewidencji widnieje 65 zabytków nieruchomych oraz 
103 zabytków archeologicznych. Dane umieszczone w dokumencie zostały opracowane na pod-
stawie materiałów przekazanych przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabyt-
ków. 

 Poniżej znajduje się lista zabytków widniejących w Gminnej Ewidencji Zabytków. 
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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 zabyt-
ków pod nr: 1368 z 
2017-01-27 

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

ków pod nr: 1039/305 z 
1961-12-20 

Jadwisin  na południe od ul.  
Konstantego Ra-
dziwiłła 

park  XIX w.   

Kania Nowa  ul. Serocka cmentarz ewan-
gelicki  

pocz. XIX w.   

Serock  ul. Farna 7  kościół p.w. 
Zwiastowania 
NMP  

1512-1525 r., pocz. 
XVII  
w.  

Wpis do rejestru zabyt-
ków pod nr: 1101/320 z 
1961-12-20  

Serock  ul. Pułtuska 13  oficyna (I) d. 
zajazdu poczto-
wego (d. stajnia)  

lata 30-40 XIX w.  Wpis do rejestru zabyt-
ków pod nr: 957 z 2000-
05-22  

Serock  ul. Pułtuska 15  zajazd pocztowy  lata 30-40 XIX w.  Wpis do rejestru zabyt-
ków pod nr: 1102/676 z 
1962-04-12  

Serock  ul. Pułtuska 17  oficyna (II) d. 
zajazdu poczto-
wego (d. wo-
zownia)  

lata 30-40 XIX w.  Wpis do rejestru zabyt-
ków 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 zabyt-
ków pod nr: 956 z 
2000-05-22  

Serock  ul. Rynek 5  kamienica (wraz 
z oficyną tylną)  

2 poł. XIX w.  Wpis do rejestru zabyt-
ków pod nr: 955 z 
2000-05-22  

Serock  ul. Rynek 14  kamienica  2 poł. XIX w.  Wpis do rejestru zabyt-
ków pod nr: 954 z 
2000-05-22  
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Serock  ul. Rynek 16  kamienica (wraz 
z częścią działki)  

ok. poł. XIX w.  Wpis do rejestru zabyt-
ków 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 zabyt-
ków pod nr: 952 z 
2000-05-22  

Serock  ul. Warszawska  cmentarz par. 
p.w. Zwiastowa-
nia NMP (wraz ze 
starodrzewem)  

1 poł. XIX w.  Wpis do rejestru zabyt-
ków pod nr: 1385 z 
1989-07-26  

Serock  pomiędzy ul. Pułtu-
ską i Retmańską  

twierdza Serock - 
część bastionu 
północno-
zachodniego, 
kurtyna i bastion 
północny  

1807-1811 r., okopy  
prawdopodobnie 
1944 r.  

 

Serock  ul. Pułtuska  Pozostałości 
fortyfikacji napo-
leońskich „Wały 
Napoleońskie”  

1807-1812 r.   

Wierzbica  ul. Czeska  Cmentarz ży-
dowski  

1840 r.   

Wierzbica  Wierzbica 77  cegielnia, ob. 
pustostan wraz z 
kominem  

XIX w.   

Wola Kiełpiń-
ska  

 kościół p.w. św. 
Antoniego Pad-
ewskiego  

przed 1899 r.  Wpis do rejestru zabyt-
ków pod nr: 1116/1083 z 
1974-12-03  

Zegrze   cmentarz Rzym.-
kat. (wraz ze 
starodrzewem)  

2 poł. XIX w.  Wpis do rejestru zabyt-
ków pod nr: 1384 z 
1989-12-08  

Zegrze  okolice ul. Juzistek  umocnienie małe 
z wałem między-
fortowym w 
Zespole  
Twierdzy Zegrze  

1890-1909 r.   

Zegrze  po zachodniej stro-
nie drogi krajowej nr 
61  

umocnienie duże 
w Zespole 
Twierdzy Zegrze  

1890-1909 r.   
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Zegrze   Pozostałości 
mostu w Zespole 
Twierdzy Zegrze  

1916 r.   

Zegrze   koszary w Zespo-
le Twierdzy Ze-
grze  

1890-1909 r.   

Zegrze  ul. Oficerska 5  kasyno  1903-1904 r.  Wpis do rejestru zabyt-
ków pod nr: 1335 z 
2016-05-13  

Zegrze  ul. Radziwiłłowska 2  hotel garnizono-
wy  

1937-1938 r.  Wpis do rejestru zabyt-
ków pod nr: 1341 z 2016-
05-22  

Zegrze  ul. Oficerska 2  przedszkole  1895 r.   

Zegrze  ul. Radziwiłłowska  Skrzydło B bu-
dynku nr 4 w 
kompleksie 26 
WOG  

1890-1895 r., 1949 
r.  

 

Zegrze  ul. Radziwiłłowska  budynek nr 5 w 
kompleksie 26 
WOG  

1890-1895 r., 1949 
r. 

 

Zegrze  ul. Radziwiłłowska  budynek nr 6 w 
kompleksie 26 
WOG  

1890-1895 r., 1949 
r. 

 

Zegrze  ul. Radziwiłłowska  budynek nr 7 w 
kompleksie 26  
WOG  

1890-1895 r., 1949 
r. 

 

Zegrze  ul. Radziwiłłowska  budynek nr 8 w 
kompleksie 26 
WOG  

1890-1895 r., 1949 
r. 

 

Zegrze  ul. Radziwiłłowska  budynek nr 15 w 
kompleksie 26 
WOG  

1890-1895 r.   

Zegrze  ul. Radziwiłłowska  budynek nr 16 w 
kompleksie 26 
WOG  

1890-1895 r.  

Zegrze  ul. Radziwiłłowska  budynek nr 17 w 
kompleksie 26 
WOG  

1890-1895 r..   

Zegrze ul. Radziwiłłowska  budynek nr 129 w 
kompleksie 26 
WOG  

1890-1895 r.  
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Zegrze  ul. Radziwiłłowska  budynek nr 19 w 
kompleksie 26 
WOG  

1890-1895 r., 1921 r.  

Zegrze  ul. Radziwiłłowska  budynek nr 20 w 
kompleksie 26 
WOG  

1890-1895 r.  

Zegrze  ul. Radziwiłłowska  budynek nr 21 w 
kompleksie 26 
WOG  

1890-1895 r.  

Zegrze  ul. prof. Janusza 
Groszkowskiego  

budynek nr 22 w 
kompleksie 26 
WOG  

1895 r.   

Zegrze  ul. prof. Janusza 
Groszkowskiego  

budynek nr 23 w 
kompleksie 26 
WOG  

1895 r.  

Zegrze  ul. prof. Janusza  
Groszkowskiego  

budynek nr 24 w 
kompleksie 26  
WOG, poczta  

1895 r.  

Zegrze  ul. prof. Janusza 
Groszkowskiego  

budynek nr 25 w 
kompleksie 26 
WOG  

1895 r.  

Zegrze  ul. Radziwiłłowska  budynek nr 26 w 
kompleksie 26 
WOG  

1890-1895 r  

Zegrze  ul. prof. Janusza 
Groszkowskiego  

budynek nr 27 w 
kompleksie 26 
WOG  

1895 r.  

Zegrze  ul. prof. Janusza 
Groszkowskiego  

budynek nr 28 w 
kompleksie 26 
WOG  

1895 r.  

Zegrze  ul. prof. Janusza 
Groszkowskiego 4  

budynek miesz-
kalny  

1890-1895 r., 1953 
r.  

 

Zegrze  ul. prof. Janusza 
Groszkowskiego 6  

budynek miesz-
kalny  

1890-1895 r., 1953 
r. 

 

Zegrze  ul. prof. Janusza 
Groszkowskiego 12  

budynek miesz-
kalny  

1890-1895 r., 1953 
r. 

 

Zegrze  ul. prof. Janusza 
Groszkowskiego 14  

budynek miesz-
kalno- usługowy  

1890-1895 r., 1953 
r. 

 

Zegrze  ul. prof. Janusza 
Groszkowskiego 18  

budynek miesz-
kalny  

1890-1895 r., 1953 
r. 
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Zegrze  ul. prof. Janusza  
Groszkowskiego 1  

dom parafialny  1895 r.  

Zegrze  ul. Płk. Kazimierza 
Drewnowskiego  

budynek nr 40 w 
kompleksie 26 
WOG  

1895 r.  

Zegrze  ul. Płk. Kazimierza 
Drewnowskiego  

budynek nr 41 w 
kompleksie 26 
WOG  

1895 r.  

Zegrze  ul. Płk. Kazimierza 
Drewnowskiego  

budynek nr 42 w 
kompleksie 26 
WOG, dawna 
spawalnia  

1895 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 gospo-
darczy  

XIX/XX w.   

Zegrzynek  ul. Szaniawskiego  park  XIX w.   

Zegrzynek ul. Szaniawskiego pozostałości 
dworu Szaniaw-
skiego 

XIX w.  Wpis do rejestru zabyt-
ków pod nr: 1123/198 z 
1959-11-19  

 

Uchwałą nr 498/XLIV/2021 z dnia 1 grudnia 2021 r. Rada Miejska w Serocku przyjęła 
Gminny Program Opieki nad Zabytkami na lata 2021-2024. Ustawa  o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami nakłada na gminę obowiązek opracowania „Gminnego programu opieki nad za-
bytkami” uchwalanego przez Radę Miejską na okres 4 lat. Program został pozytywnie zaopinio-
wany przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pismem z dnia 17.09.2021 r. 
Przyjęty przez Radę Miejską w Serocku, gminny program opieki nad zabytkami jest elementem 
polityki samorządowej. Ma służyć podejmowaniu planowych działań dotyczących inicjowania, 
wspierania oraz koordynowania badań i prac z dziedziny ochrony zabytków i krajobrazu kultu-
rowego, jak również upowszechniania i promowania dziedzictwa kulturowego. 
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Uchwalony program analizuje uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne zabytków, ocenia 
stan dziedzictwa kulturowego gminy oraz wyznacza następujące priorytety i zadania na lata 
2021-2024. 

Tabela 13. Priorytety i zadania Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2021-2024. 

Kierunki działań Zadania Etap 

I 
Etap 

II 

Priorytet I - Ochrona i świadome kształtowanie krajobrazu kulturowego oraz rewaloryzacja 
dziedzictwa kulturowego 

Rewitalizacja  

Zagospodarowanie Szlaku Napoleońskiego.   

Rewitalizacja terenu grodziska.   

Przebudowa i adaptacja zabytkowego budynku zajazdu napoleoń-
skiego. 

  

Rewitalizacja rynku – wspieranie działań remontowo modernizacyj-
nych zabytkowych kamienic. 

  

Rewitalizacja ruin dworku Szaniawskiego.   

Przywrócenie znaczenia historycznego miejsca cmentarza żydow-
skiego w Serocku. 

  

Upamiętnienie 
historycznych 
wydarzeń 

Umieszczenie tablic informacyjnych z rysem historycznym wybranych 
obiektów zabytkowych. 

  

Osiągnięcie ładu 
przestrzennego 

Przestrzeganie ustaleń zawartych w opracowanych MPZP.   

Ochrona zabytkowego układu urbanistycznego Serocka.   

Zahamowanie 
degradacji za-
bytków 

Konsekwentne wdrażanie zapisów dokumentów programowych w 
odniesieniu do zabytków i krajobrazu kulturowego gminy. 

  

Aplikowanie wniosków w celu pozyskania funduszy na remonty za-
bytków będących we własności gminy. 

  

Wsparcie w aplikowaniu wniosków w celu pozyskania funduszy na 
remonty zabytków nie będących we własności gminy. 

  

Zapobieganie dewastacji ujawnionych nawarstwień kulturowych i 
stanowisk archeologicznych. 

  

Priorytet II – Badanie i dokumentacja dziedzictwa kulturowego 
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Kierunki działań Zadania Etap 

I 
Etap 

II 

Przygotowanie 
programów, 
planów oraz baz 
danych  

Opracowanie planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbroj-
nego i sytuacji kryzysowych oraz jego aktualizowanie. 

  

Monitoring MPZP.   

Monitoring GEZ.   

Przygotowanie wzoru wniosków o dofinansowanie na remont obiek-
tów zabytkowych oraz udzielenie wsparcia merytorycznego. 

  

Korzystanie z 
nowoczesnych 
technik informa-
tycznych  

Publiczne umożliwienie wglądu do kart gminnej ewidencji zabytków 
poprzez zamieszczenie jej na stronie internetowej gminy. 

  

Zamieszczenie aktualizacji GPOnZ na stronie internetowej gminy.   

Priorytet III – Edukacja służąca budowaniu tożsamości lokalnej 

Upowszechnianie 
historii lokalnej  

Przeprowadzanie w Izbie Pamięci i Tradycji Rybackich i innych miej-
scach prelekcji przybliżających mieszkańcom historię regionu.  

  

Organizowanie spotkań historycznych dla uczniów szkół podstawo-
wych i przedszkoli. 

  

Przeprowadzanie konkursów dotyczących historii lokalnej i obiektów 
zabytkowych gminy. 

  

Organizowanie przedsięwzięć plenerowych związanych z ważnymi 
wydarzeniami historycznymi. 

  

Kultywowanie 
tradycji regional-
nych 

Upowszechnianie wiedzy o tradycjach i twórczości ludowej poprzez 
przeprowadzanie spotkań w Izbie Pamięci i Tradycji Rybackich. 

  

Organizowanie działań w zakresie upowszechniania dziedzictwa 
kulturowego w szkołach podstawowych i przedszkolach. 

  

Współpraca z osobami będącymi źródłem wiedzy o historii i obrzę-
dowości lokalnej. 

  

Organizowanie plenerowych wydarzeń nawiązujących do dziedzic-
twa kulturowego. 

  

Priorytet IV - Promocja gminy 

Tworzenie od-
powiedniej infra-
struktury tury-
stycznej 

Utworzenie tablicy naprowadzającej na cmentarz żydowski w Seroc-
ku. 

  

Podjęcie działań mających na celu odpowiednie oznakowanie i pro-
mocję obiektów zabytkowych, w tym przy wykorzystaniu technik 
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Kierunki działań Zadania Etap 

I 
Etap 

II 

cyfrowych. 

Ustalenie z właścicielami obiektów zabytkowych możliwości i zasad 
ich udostępniania w celu ich swobodnego zwiedzania. 

  

Ustalenie zasad udostępniania zabytkowych fortów i obiektów 
obronnych. 

  

Promocja historii 
i zabytkowego 
dziedzictwa 

Promocja istniejących szlaków turystycznych.   

Organizacja i promocja wydarzeń nawiązujących do dziedzictwa kul-
turowego. 

  

Promocja gminy w oparciu o dziedzictwo kulturowe gminy.   

 
 

3.4. Infrastruktura komunalna 

3.4.1. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodo-
ciągowych i kanalizacyjnych 

W dniu 29 czerwca 2021 roku Rada Miejska w Serocku podjęła Uchwałę 
Nr 422/XXXVII/2021 w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji gminnych 
urządzeń wodociągowych na lata 2021-2025. Konieczność posiadania w/w planu narzuca Usta-
wa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. W planie wskaza-
no główne kierunki zadań inwestycyjnych, modernizacyjnych i związanych z nimi kosztów. Okre-
ślono również planowane terminy realizacji tych zadań. Zakres opracowania obejmuje pięć 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 pięciu lat obowiązywania wielo-
letniego planu założono następujące cele do osiągnięcia: 
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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 zmodernizowana byłaby stacja uzdatniania 
wody Serock–Nasielska i Serock-Pułtuska. Wyłączona z eksploatacji zostanie stacja 
uzdatniania wody Serock-Kwiatowa a teren po zlikwidowaniu ujęć głębinowych po-
zostanie do dyspozycji Miasta i Gminy Serock. 

2. Modernizacja stacji wodociągowej Borowa Góra wprowadzając tam proste uzdatnie-
nie wody w celu wyeliminowania okresowo pojawiającego się przekroczenia parame-
tru    barwy. 

3. Modernizację stacji uzdatniania wody Stasi Las w celu zapewnienia odpowiedniej ilo-
ści 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 i przebudowę wodociągów poprawiających cyrkulację i zaopatrzenie w wo-
dę terenów już zwodociągowanych. Inwestycje te realizowane będą w ramach opra-
cowanej koncepcji docelowego zaopatrzenia w wodę. 

5. Budowę wodociągów pod konkretne projekty grupy mieszkańców lub osób indywi-
dualnych. Zadania te wykonywane byłyby w przypadku wyprzedzających planów in-
westycyjnych 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 ob-
owiązku jego sporządzenia, w 2021 roku uchwałą nr 382/XXXIV/2021 Rady Miejskiej w Serocku 
przyjęto Program Ograniczania Niskiej Emisji. Celem, dla którego Plan opracowano było pozna-
nie rzeczywistej skali problemu zanieczyszczenia powietrza na terenie gminy rozumianego jako 
liczba starych, nieekologicznych pieców/kotłów. W ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji 
dla Miasta i Gminy Serock planuje się działania dotyczące: 

 podłączenia do sieci cieplnej, 
 wymiany ogrzewania węglowego na elektryczne, 
 wymiany starych kotłów węglowych na spełniające wymagania ekoprojektu, 
 wymianę ogrzewania węglowego na gazowe, 
 zastosowania kolektorów słonecznych, 
 termomodernizacji. 
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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 jest 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. 

W 2021 roku został opracowany i zaprezentowany Radzie Miejskiej w Serocku Raport zo-
stał sporządzony na podstawie zapisów art. 18 ust 2 i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 
Ochrony Środowiska. Dokument zawiera opis realizacji przyjętych do wykonania w ramach POŚ 
zadań, analizę finansową realizacji POŚ, analizę wskaźnikową realizacji POŚ, kluczowe problemy 
środowiskowe oraz zalecenia na przyszłość. 
 

Poniżej przedstawiono udział procentowy wydatków budżetowych Miasta i Gminy Se-
rock w latach 2019-2020 na realizację zadań wpływających na ochronę i poprawę stanu środowi-
ska. 

Rys. 6. Wydatki Miasta i Gminy Serock w latach 2019-2020 na ochronę i poprawę stanu środowiska. 
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3.5.2. Pogram Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest dla 
Miasta i Gminy Serock na lata 2020-2032 

 

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 te-
renie 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 mia-
sta 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 poszczegól-
nych interesariuszy Programu; 

 możliwości pozyskania funduszy na realizację Programu;  
 sposoby monitoringu i oceny wdrażania Programu. 

3.5.3. Opieka nad zwierzętami bezdomnymi i zapobieganie bez-
domności 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 2021 roku w ramach opieki nad zwierzętami bezdomnymi: 
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 do schroniska nie trafił żaden pies, 
 podpisano ponad 50 umów adopcyjnych, 
 sfinansowano 286 zabiegi sterylizacji/kastracji zwierząt, 
 sfinansowano 67 zabiegi trwałego znakowania zwierząt, 
 38 zwierzętom zapewniono leczenie weterynaryjne. 

 
W 2021 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.  

Doraźnie organizowano opiekę nad kotami wolnożyjącymi, w tym w szczególności ich 
dokarmianie i objęcie konieczną opieką weterynaryjną. Zadanie to realizowane było przy pomo-
cy wolontariuszy, osób nieodpłatnie sprawujących opiekę nad kotami wolnożyjącymi  

3.6. Polityka społeczna 

3.6.1. Strategia integracji i rozwiązywania problemów społecz-
nych 

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 wskaź-
niki realizacji działań.   

W strategii zostały wydzielone 3 obszary problemowe, do których zostały przypisane ce-
le strategiczne: 

 I obszar dotyczy grup najsłabszych w gminie – osoby i rodziny ubogie, niewydolne wy-
chowawczo, uzależnione, doświadczające przemocy, długotrwale chore, niepełno-
sprawne. 
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Cel strategiczny dla tego obszaru – Wspieranie osób i rodzin będących w kryzysie, ze 
szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży. 

 II obszar – troska o rosnące potrzeby grupy seniorów, poprawa jakości i poziomu życia. 

Cel strategiczny: budowa zintegrowanego systemu wsparcia seniorów i niepełno-
sprawnych. 

 III obszar – budowanie systemu integracji i kapitału społecznego w gminie, rozwój wo-
lontariatu i grup samopomocowych. 

Cel strategiczny: Integracja społeczna. 

Realizacja wyznaczonych celów odbywała się w następujący sposób: 

Tabela 14. 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 profilak-

tycznych realizowanych w szkołach, 
 zajęcia rekreacyjno-sportowe dla dzieci i młodzieży w czasie wakacji, 
 umożliwienie wsparcia psychologicznego, prawnego i terapeutycz-

nego. 

 

Cel strategiczny: 
Wspieranie osób i 
rodzin będących w 

kryzysie, ze szczegól-
nym uwzględnieniem 
potrzeb dzieci i mło-

dzieży. 

II obszar  kontynuacja zajęć w Klubie Seniora w Serocku, 
 uruchomienie Klubu Senior+ w Szadkach, 
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Cel strategiczny: bu-
dowa zintegrowane-
go systemu wsparcia 
seniorów i niepełno-

sprawnych. 

 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. 

 

III obszar  prowadzenie Klubu Aktywności Społecznej, 
 nawiązanie współpracy z nowopowstałą grupą wolontariacką pn. 

„Pomocna dłoń”. Koordynacja działań w zakresie wsparcia osób star-
szych, samotnych oraz rodzin niewydolnych wychowawczo.  

 

 

Cel strategiczny: In-
tegracja 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 prawidło-
wego funkcjonowania i wychowywania dzieci w rodzinach naturalnych, a w przypadku umiesz-
czenia dziecka w pieczy zastępczej służące do powrotu dziecka do rodziny naturalnej. Celem 
programu jest przywracanie rodzinom zdolności do przezwyciężania ich problemów opiekuń-
czo-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 sądo-

wymi, dzielnicowymi, 
 działania Zespołu Interdyscyplinarnego i powoływanych grup roboczych wobec osób 

doświadczających przemocy oraz sprawców przemocy, 
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 współpraca z Powiatowym  Centrum Integracji Społecznej w Legionowie, do którego 
skierowano 7 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, 

 zapewnienie możliwości korzystania z poradnictwa prawnego i psychologicznego i tera-
peutycznego. 

 

3.6.3. Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoho-
lowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

Obowiązek opracowywania i przyjmowania Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochro-
ny Ofiar Przemocy w Rodzinie na 2020 rok wynika z ustawy z dnia 26 października 1982 r. 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 
r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.  

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Nar-
komanii, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie został 
przyjęty uchwałą Nr 331/XXX/2020 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 16 grudnia 2020 r.  

Zadania programu oraz ich realizację przedstawia poniższa tabela : 

Tabela 15. Realizacja zadań programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciw-
działania przemocy w rodzinie.  

Zadanie  Sposób realizacji 

Zwiększanie dostępności po-
mocy terapeutycznej i rehabili-
tacyjnej dla osób uzależnionych   
od alkoholu 

 Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień,  
 Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla Osób Krzyw-

dzonych w Rodzinie,  
 współpraca z grupą AA.   
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Udzielanie rodzinom, w których 
występują problemy alkoholo-
we, 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 Alkoholo-
wych, 

 kierowanie wniosków do sądu o zobowiązanie osoby 
nadużywającej alkoholu do leczenia odwykowego. 

 

 

Prowadzenie profilaktycznej 
działalności informacyjnej i 
edukacyjnej, w zakresie rozwią-
zywania problemów alkoholo-
wych w szczególności dla dzieci 
i młodzieży, w tym prowadze-
nie pozalekcyjnych zajęć spor-
towych, a także działań na 
rzecz dożywiania dzieci uczest-
niczących w pozalekcyjnych 
programach opiekuńczo-
wychowawczych i socjotera-
peutycznych zgodnie z kryte-
riami określonymi w Narodo-
wym Programie Zdrowia w 
formie profilaktyki uniwersalnej 
i selektywnej 

 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 wa-

kacji letnich. 

 

Promocja zdrowia w zakresie 
profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych po-
przez edukacje zdrowotną 

 Zorganizowanie cyklu warsztatów w Klubie Aktywności 
Społecznej w zakresie zdrowego odżywania. 
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Zapobieganie zjawisku prze-
mocy 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. 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 2003r. o działalności pożyt-
ku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok został przyjęty uchwałą 295/XXVIII/2020 Rady 
Miejskiej w Serocku z dnia 28 października 2020 r.  

Zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicz-
nego i o wolontariacie, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala,  
po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, 
przeprowadzonych w sposób określony w art. 5 ust. 5, roczny program współpracy  
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3. 

Działając zgodnie z uchwałą Nr 49/VI/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 marca 
2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożyt-
ku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejsco-
wego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Zarządzeniem Nr 
125/B/2020 z dnia 28 września 2020r. Burmistrz Miasta i Gminy Serock przedstawił do konsultacji 
projekt rocznego programu współpracy gminy Miasto i Gmina Serock na 2021 r. 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. Konsultacje zostały przeprowadzone w 
formie wyrażenia pisemnej opinii, wniosków, a także zgłaszania propozycji zmian do przedsta-
wionego projektu programu. Informację o konsultacjach wraz z załączonym projektem programu 
zamieszczono na stornie internetowej www.serock.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej 
www.bip.serock.pl oraz na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta i Gminy w Serocku. Konsul-
tacje trwały od 29 września 2020r. do 9 października 2020r. W terminie wskazanym w ogłoszeniu 

http://www.serock.pl/
http://www.bip.serock.pl/
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o przedstawieniu do konsultacji rocznego projektu programu współpracy gminy Miasto i Gmina 
Serock na 2021 r. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, stano-
wiącym załącznik do Zarządzenia Nr 125/B/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 28 
września 2020r., do Urzędu Miasta i Gminy w Serocku nie wpłynęły uwagi organizacji pozarzą-
dowych działających na terenie gminy Miasto i Gmina Serock dotyczące przedłożonego projek-
tu programu.  

Na  rok 2021 ustalone zostały następujące priorytetowe zadania publiczne: 

1) Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji: 
a) wspieranie inicjatyw promujących osiągnięcia kulturalne gminy i jej mieszkań-

ców, 
b) wspieranie inicjatyw mających na celu prezentację dorobku artystycznego 

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

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

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

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

 i niemilitarne w zakresie bezpieczeństwa powszechnego, w tym ratownictwa, 
ochrony ludzi i dóbr. 

2) Kultura fizyczna, sport i turystyka: 
a) wspieranie szkolenia dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych,  
b) wspieranie aktywności sportowej i rekreacyjnej mieszkańców gminy, 
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c) wspieranie masowych imprez rekreacyjno-sportowych, umożliwiających miesz-
kańcom 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 powstawa-

niu 
 i pogłębianiu dysfunkcji, 

b) wspieranie działalności skierowanej na pomoc osobom, rodzinom i społeczno-
ściom 
 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, przywra-
caniu do pełnienia ról społecznych, 

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

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

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

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 mu-

zycznie 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, 
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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 po-
mocy przedmedycznej.  

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

i młodzieży poprzez realizowanie programów edukacji ekologicznej i organizo-
wanie konkursów w zakresie ekologii, 

b) wspieranie kształtowania właściwych postaw wobec ochrony środowiska natu-
ralnego, 

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 dzie-

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

wego 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, 
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                      e) wspieranie aktywności społecznej i obywatelskiej osób starszych. 
 

Określono planowaną wysokość środków na realizację rocznego programu na 2021 r. 
 w wysokości 120.000 zł, z zastrzeżeniem, iż ostateczna wysokość środków na realizację roczne-
go programu określona zostanie w uchwale budżetowej gminy na rok 2021. 

 Po dokonaniu rozeznania potrzeb lokalnych ogłoszono 3 otwarte konkursy ofert dla or-
ganizacji 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 reali-
zacji zadania publicznego: 

1. wspieranie działań gminy w zakresie bezpieczeństwa osób przebywających na 
obszarach wodnych 
Na realizację powyższego zadania zaplanowano środki w wysokości 30.000zł.  

 
2. wspieranie działań gminy w zakresie propagowania idei honorowego krwio-

dawstwa, zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zdrowego i 
bezpiecznego stylu życia 
 
Na realizację powyższego zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 
20.000zł. 

 
3. wspieranie aktywności seniorów poprzez prowadzenie działalności kulturalnej, 

edukacyjnej, integracyjnej oraz popularyzację zdrowego stylu życia 
Na realizację powyższego zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 
25.000zł.  

 

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 płaszczy-
znach związanych z rozwojem regionu oraz wspieraniem działań na rzecz różnych grup społecz-
nych. 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 2021 r. Rada Miejska podjęła 169 uchwał, w tym 135 uchwały z inicjatywy Burmistrza i 34 
uchwał z inicjatywy Rady Miejskiej. 
 

Uchwały uchylone przez Wojewodę Mazowieckiego:  
 

1. Uchwała 444/XL/2021 z dnia 29 września 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku 
o przyznanie pomocy finansowej w zakresie zmniejszenia wydatków na leki. 

Wojewoda Mazowiecki rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 4.11.2021 r. Nr WNP-
I.4131.250.2021.KS stwierdził nieważność uchwały. 

2. Uchwała 460/ XLI/2021 z dnia 27 października 2021 r. w sprawie zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Serock – obszar C, powiat legio-
nowski, województwo mazowieckie uchwalonego uchwałą nr 309/XXXIV/2013 Rady 
Miejskiej w Serocku z dnia 27 marca 2013 roku 
Wojewoda Mazowiecki rozstrzygnięciem nadzorczym Nr WNP-I.4131.289.2021.MW1 z dnia 
7.12.2021 r. stwierdził nieważność uchwały. 

3. Uchwała 489/ XLIII/2021 z dnia 17 listopada 2021 r.  w sprawie zasad określających 
wysokość przysługujących diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla rad-
nych Rady Miejskiej w Serocku. 

Wojewoda Mazowiecki rozstrzygnięciem nadzorczym Nr WNP-I.4131.323.2021.KS z dnia 
23.12.2021r.  stwierdził  nieważność uchwały w części. 
 

4. Uchwała 488/ XLIII/2021 z dnia 17 listopada 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 
ustalenia zasad na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki po-
mocniczej oraz przewodniczącemu rady osiedla przysługują diety. 
Wojewoda Mazowiecki rozstrzygnięciem nadzorczym Nr WNP-I.4131.320.2021.KS z dnia 
23.12.2021r. stwierdził nieważność uchwały w części. 

 
Uchwały w trakcie realizacji: 
 
 

1. Uchwała 511/XLV/2021 z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finan-
sowej w formie dotacji dla Powiatu Legionowskiego w 2022 roku. 
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2. Uchwała 510/XLV/2021 z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finan-
sowej w formie dotacji dla Powiatu Legionowskiego w 2022 roku 

3. Uchwała 509/XLV/2021 z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finan-
sowej w formie dotacji dla Powiatu Legionowskiego w 2022 roku.  
W dniu 24.03.2022r. został wykonany projekt uchylenia Uchwały 509/XLV/2021, ponie-
waż zmniejszyła się kwota finansowania dotacją celową z 7000 zł na kwotę 4000 zł. 

4. Uchwała 508/XLV/2021 z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie pokrycia części kosztów 
gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z po-
branej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

5. Uchwała 502/XLV/2021 z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie ustanowienia służebności 
przechodu i przejazdu przez grunt będący w użytkowaniu wieczystym Miasta i Gminy 
Serock, położony w obrębie Jadwisin. 

6. Uchwała 498/XLIV/2021 z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Pro-
gramu Opieki nad Zabytkami dla Miasta i Gminy Serock na lata 2021 – 2024”. 

7. Uchwała 492/XLIV/2021 z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie regulaminu dostarczania 
wody. 

8. Uchwała 491/XLIV/2021 z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Pro-
gramu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narko-
manii, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 
na 2022 rok. 
Program realizowany w okresie styczeń – marzec 2022 r. Na podstawie art. 21 ustawy z 
dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych 
ustaw program zachowuje moc do 31 marca 2022 r. 

9. Uchwała 486/XLIII/2021 z dnia 17 listopada 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 
opłaty targowej.  
Realizacja zgodnie z podjętą uchwałą. 

10. Uchwała 487/XLIII/2021 z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na za-
warcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. 
Realizacja zgodnie z podjętą uchwałą. 

11. Uchwała 481/XLIII/2021 z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie zarządzenia poboru po-
datków: rolnego, leśnego, od nieruchomości, opłaty targowej, opłaty miejscowej 
w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. 

12. Uchwała 480/XLIII/2021 z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie obniżenia średniej ceny 
żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Miasta 
i Gminy Serock na 2022 r. 

13. Uchwała 479/XLIII/2021 z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie określenia wysokości 
stawek podatku od środków transportowych. 
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14. Uchwała 478/XLIII/2021 z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie określenia wysokości 
stawek podatku od nieruchomości. 

15. Uchwała 477/XLIII/2021 z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na za-
warcie umowy przez Miasto i Gminę Serock w Projekcie pn.: " Budowa linii kolejowej Ze-
grze – Przasnysz", jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza" w ramach pro-
gramu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2028 ro-
ku. W trakcie realizacji - Oczekiwanie na wynik II etapu naboru programu "Kolej +", od 
którego uzależnione jest podpisanie umowy. 

16. Uchwała 471/XLI/2021 z dnia 27 października 2021r. w sprawie zmieniająca uchwałę 
Nr 380/XXXIV/2021 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie określenia 
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwie-
rząt na terenie Miasta i Gminy Serock w 2021 r. zmienioną uchwałą Nr 411/XXXVI/2021 
Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 maja 2021r. 

17. Uchwała 468/XLI/2021 z dnia 27 października 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 
przyjęcia Systemu Informacji Miejskiej na terenie Miasta i Gminy Serock. 

18. Uchwała 467/XLI/2021 z dnia 27 października 2021 r. w sprawie nabycia części działki 
nr 111/313 położonej w Zegrzu, obręb Jadwisin, gm. Serock. W trakcie realizacji - prowa-
dzone jest postępowanie dotyczące podziału działki w celu wydzielenia części nieru-
chomości przeznaczonej do nabycia na rzecz gminy 

19. Uchwała 465/XLI/2021 z dnia 27 października 2021 r. w sprawie sprzedaży działki nr 
47/1 z obrębu 05 w Serocku. w trakcie realizacji - z uwagi na śmierć właściciela nieru-
chomości przyległej nie doszło do podpisania notarialnej umowy sprzedaży, realizację 
uchwały przewiduje się  w IV kw. 2022r.  po przeprowadzeniu przez spadkobierców po-
stępowania spadkowego  

20. Uchwała 462/XLI/2021 z dnia 27 października 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na 
ustanowienie służebności przesyłu na rzecz spółki Polska Zielona Energia Sp. z o. o. W 
trakcie realizacji. 

21. Uchwała 461/XLI/2021 z dnia 27 października 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na 
ustanowienie służebności przesyłu na rzecz spółki PGE Dystrybucja .S.A z siedzibą w Lu-
blinie. W trakcie realizacji. 

22. Uchwała 459/XLI/2021 z dnia 27 października 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 
uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla 
uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Serock. 

23. Uchwała 450/XL/2021 z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawar-
cie porozumienia w sprawie dofinansowania zadania z zakresu zarządzania drogą krajo-
wą . 
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24. Uchwała 447/XL/2021 z dnia 29 września 2021 r.  w sprawie przystąpienia do sporządze-

nia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock – sekcja F3. W 
trakcie realizacji – projekt planu znajduje się w trakcie uzgodnień i opinii. 

25. Uchwała 446/XL/2021 z dnia 29 września 2021 r.  w sprawie wyrażenia zgody na usta-
nowienie służebności przesyłu na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. W trakcie 
realizacji. Przygotowania do aktu notarialnego. 

26. Uchwała 445/XL/2021 z dnia 29 września 2021 r.  w sprawie wyrażenia zgody na usta-
nowienie służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja S. A. z siedzibą w Lublinie. W 
trakcie realizacji. Przygotowania do aktu notarialnego. 

27. Uchwała 435/XXXIX/2021 z dnia 28 lipca 2021 r.  w sprawie nabycia działki nr 7/1 obręb 
11 w Serocku. w trakcie realizacji, umowa notarialna zostanie zawarta  po uregulowaniu 
przez Zbywającego podatku od spadków i darowizn. 

28. Uchwała 433/XXXIX/2021 z dnia 28 lipca 2021 r.  w sprawie określenia średniej ceny 
jednostki paliwa w gminie Miasto i Gmina Serock, na rok szkolny 2021/2022. 

29. Uchwała 426/XXXVII/2021 z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na 
ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. 

30. Uchwała 422/XXXVII/2021 z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie uchwalenia wielolet-
niego planu rozwoju i modernizacji gminnych urządzeń wodociągowych na lata 2021 – 
2025. 
Realizowana zgodnie z aktem 

31. Uchwała 418/XXXVI/2021 z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu 
udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na 
terenie Miasta i Gminy Serock. 

32. Uchwała 417/XXXVI/2021 z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie upoważnienia Kierownika 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Serocku do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu 
administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego. 
Uchwała ma zastosowanie przy wydawaniu decyzji, realizacja na bieżąco. 

33. Uchwała 416/XXXVI/2021 z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku 
o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego. 
Realizacja na bieżąco. 

34. Uchwała 415/XXXVI/2021 z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku 
o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodar-
stwa domowego. 

35. Uchwała 414/XXXVI/2021 z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian do 
Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Serocku 

36. Uchwała 411/XXXVI/2021 z dnia 31 maja  2021 r. zmieniająca uchwałę 
Nr 380/XXXIV/2021 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie określenia 
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programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwie-
rząt na terenie Miasta i Gminy Serock w 2021 r.2020/2021.  

37. Uchwała 410/XXXVI/2021 z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie zmiany w Statucie Centrum 
Kultury i Czytelnictwa w Serocku nadanym uchwałą Nr 375/XXXIV/2021 w sprawie zmia-
ny uchwały Nr 465/LI/2014 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie 
połączenia samorządowych instytucji kultury- Ośrodka Kultury w Serocku oraz Biblioteki 
Publicznej Miasta i Gminy Serock 

38. Uchwała 409/XXXVI/2021 z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie nabycia działki nr 233/3 
z obrębu Łacha, gm. Serock stanowiącej część drogi wewnętrznej, ul. Lipowej. w trakcie 
realizacji, z uwagi na sprzedaż działki przez osobę wnioskującą o jej przejęcie do zasobu 
komunalnego nie doszło do podpisania umowy notarialnej, aktualnie trwają rozmowy z 
nowymi właścicielami w sprawie przekazania tej działki na rzecz gminy 

39. Uchwała 405/XXXVI/2021 z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie partnerskiej współpracy w 
zakresie rozwoju i zapewnienia utrzymania technicznego Systemu e-Urząd. 

40. Uchwała 398/XXXV/2021 z dnia 21 kwietnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 
partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „Regionalne partnerstwo samorządów 
Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i 
geoinformacji”. 
Realizacja zgodnie z podjętą uchwałą, podjęcie uchwały zmieniającej na najbliższej sesji. 

41. Uchwała 397/XXXV/2021 z dnia 21 kwietnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 
ustanowienia „Serockiego bonu żłobkowego”. 

42. Uchwała 396/XXXV/2021 z dnia 21 kwietnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 
określenia zasad udzielenia dotacji celowych ze środków budżetu Miasta i Gminy Serock 
na przedsięwzięcia służące ochronie powietrza i gospodarce wodnej na terenie Miasta i 
Gminy Serock. 

43. Uchwała 384/XXXIV/2021 z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na usta-
nowienie służebności przesyłu na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. 

44. Uchwała 383/XXXIV/2021 z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na usta-
nowienie służebności przesyłu na rzecz ORANGE Polska S. A. z siedzibą w Warszawie. W 
trakcie realizacji. Przygotowanie do aktu notarialnego. 

45. Uchwała 382/XXXIV/2021 z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia „Programu Ogra-
niczania Niskiej Emisji dla Miasta i Gminy Serock”  

46. Uchwała 381/XXXIV/2021 z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie uzgodnienia realizacji in-
westycji celu publicznego w obrębie strefy ochronnej pomnika przyrody. 
Trwa procedura uzyskiwania pozwolenia na budowę. Realizacja robót budowlanych za-
planowana na lata kolejne. 
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47. Uchwała 380/XXXIV/2021 z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie określenia programu opie-
ki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
Miasta i Gminy Serock w 2021 r. 

48. Uchwała 379/XXXIV/2021 z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie określenia zasad udziele-
nia dotacji celowych ze środków budżetu Miasta i Gminy Serock na przedsięwzięcia słu-
żące ochronie powietrza i gospodarce wodnej na terenie Miasta i Gminy Serock. 

49. Uchwała 376/XXXIV/2021 z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia Systemu Infor-
macji Miejskiej na terenie Miasta i Gminy Serock.  

50. Uchwała 375/XXXIV/2021 z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały 
Nr 465/LI/2014 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie połączenia 
samorządowych instytucji kultury- Ośrodka Kultury w Serocku oraz Biblioteki Publicznej 
Miasta i Gminy Serock. 

51. Uchwała 368/XXXIII/2021 z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie przedłużenia terminów 
płatności rat podatku od nieruchomości.  

52. Uchwała 354/XXXI/2021 z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na za-
warcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. 

53. Uchwała 351/XXXI/2021 z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie określenia zasad udziele-
nia dotacji celowych ze środków budżetu Miasta i Gminy Serock na przedsięwzięcia słu-
żące ochronie powietrza i gospodarce wodnej na terenie Miasta i Gminy Serock. 

 
Uchwały wygaszone: 
1. Uchwała 347/XXXI/2021 z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie projektu zmian w regula-

minie dostarczania wody. 
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5. Efekty działań prowadzonych w 2021 roku 

5.1. Ochrona środowiska naturalnego 
 

W zakresie działalności związanej z ochroną środowiska naturalnego w 2021 r. przyjęto 
399 zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew dokonanych przez osoby fizyczne, 43 wniosków o wyda-
nie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów. Przeprowadzono 540 wizji w terenie wynikają-
cych z bieżącej pracy referatu i realizacji ustawowych obowiązków, 30% z nich stanowiły „wy-
jazdy interwencyjne”. 

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 przepi-
sami prawa. 

Udzielono 81 dotacji na wymianę starych źródeł ogrzewania z zachowaniem koniecznych 
procedur w ramach gminnego programu. Udzielono 9 dotacji na budowę przydomowej oczysz-
czalni ścieków z zachowaniem koniecznych procedur w ramach gminnego programu, przez cały 
rok prowadzono Punkt Konsultacyjny rządowego programu priorytetowego czyste Powietrze - 
tym samym poprawiono jego dostępność dla mieszkańców Miasta i Gminy Serock. Uruchomie-
nie Punktu Konsultacyjnego ma na celu ułatwienie mieszkańcom Miasta i Gminy Serock apliko-
wanie o dofinansowanie lub pożyczkę w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. 
Utworzenie punktu jest realizacją zawartego w grudniu 2019 r. porozumienia pomiędzy Woje-
wódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie a Miastem i Gmi-
ną Serock. 

Uzyskano dotację na realizację zadania pn. Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów za-
wierających azbest z terenu miasta i gminy Serock w 2021 r., w ramach programu ogłoszonego 
przez WFOŚiGW, łącznie zutylizowano 170 ton odpadów zawierających azbest. Całkowity koszt 
zadania wyniósł 83.462.00 zł. Miasto i Gmina Serock z budżetu gminy sfinansowała 60% kosz-
tów kwalifikowanych zadania tj. w kwocie 41.785,18 zł. Pozostała część 27.856,78 zł (40%) po-
chodziła z dotacji udzielonej przez Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie. 

Od 28 września do 9 listopada 2021 roku przeprowadzana była aktualizacja inwentaryza-
cji indywidualnych źródeł ciepła na terenie Miasta i Gminy Serock Przeprowadzenie takiej aktua-
lizacji jest obowiązkiem gminy, który wynika z uchwalonego przez Sejmik Województwa Mazo-
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wieckiego w dniu 8 września 2020 r. Programu, w którym zostały przekroczone poziomy do-
puszczalne i docelowe substancji w powietrzu. Zadanie zostało zrealizowane przy pomocy 
środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu 
Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021.  W ramach zadania na terenie 
gmin, które podpisały porozumienia odbyły się pikniki ekologiczne, prowadzona była szeroka 
kampania informacyjna i promocyjna, wykorzystująca tradycyjne nośniki, takie jak billboardy, jak 
i te najnowsze w postaci portali społecznościowych. W ramach kampanii powstała specjalna 
strona internetowa, filmiki edukacyjne i spotkania z ekspertami, którzy wytłumaczyli przyczyny 
smogu i jego skutki dla zdrowia.  

Gospodarka odpadami 
Na terenie Miasta i Gminy Serock w ramach gminnego systemu gospodarki odpadami od wła-
ścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy łącznie odebrano 7.532,86 Mg odpa-
dów, w tym: opakowania z papieru i tektury 246,28 Mg, opakowania z tworzyw sztucznych 
738,34 Mg, opakowania ze szkła 322,02 Mg, bioodpady 2 326,06 Mg, niesegregowane (zmiesza-
ne) odpady komunalne 3.517,10 Mg odpady wielkogabarytowe 352 74 Mg, zużyty sprzęt elek-
tryczny i elektroniczny 20,44 Mg, tekstylia 2,94 Mg, zużyte opony 6,94 Mg.  

W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), zlokalizowanego w Serocku 
przy ul. Nasielskiej 21 odebrano następujące rodzaje i ilości odpadów komunalnych - opakowania 
z papieru i tektury 26,43 Mg, opakowania z tworzyw sztucznych 17,76 Mg, budowlane 239,76 
Mg, bioodpady 95,94 Mg, odpady wielkogabarytowe 147,30 Mg,  zużyte opony 14,32 Mg,  szkło 
12,66 Mg, leki 0,49 Mg, inne odpady niebezpieczne 0,28 Mg. Z Punktu Selektywnej Zbiórki Od-
padów miesięcznie korzysta około 400 osób, w miesiącach wakacyjnych liczba ta sięga ponad 
500. 

5.2. Zagospodarowanie przestrzenne  

 

Zagospodarowanie przestrzenne 

Na terenie miasta i gminy Serock obowiązuje 28 miejscowych planów zagospodarowa-
nia przestrzennego, które obejmują 90% powierzchni gminy.  Ze względu na zmieniające się 
uwarunkowania zewnętrzne oraz potrzebę zagospodarowania przestrzeni w sposób najbardziej 
zrównoważony, corocznie prowadzone są nowe prace planistyczne nad dokumentami plani-
stycznymi gminy. 
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W 2021 roku Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie zmiany studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego (Uchwała nr 386/XXXIV/2021 z dnia 17 marca 
2021). Celem zmiany było wprowadzenie „punktowych” zmian w strukturze funkcjonalnej gminy, 
w tym:  

 na terenie obrębu Jadwisin włączono do systemu gminnego planowania przestrzennego 
działki, które zostały wyłączone z wojskowych terenów zamkniętych, 

 w obrębie Skubianka dokonano zmian w zakresie dostosowania przeznaczenia terenów 
w studium do obecnego zagospodarowania, 

 w obrębie Dębe dokonano zmian w zakresie zlokalizowania terenów, na których będą 
rozmieszczone urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii. 
 
W 2021 r. uchwalono 1 nowy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz 4 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w tym: 

 w rejonie ul. Czeskiej (Uchwała nr 385/XXXIV/2021 Rady Miejskiej w Serocku  z dnia 17 
marca 2021 r., obowiązuje od  dnia 16.04.2021 r).  Nowy plan dotyczy obszaru w Serocku, 
przy ul. Czeskiej i wyznacza kompleks zabudowy wielorodzinnej z usługami, a także no-
wy obszar przeznaczony pod teren oświaty. Utrzymano także tereny lasów i zieleni w 
sąsiedztwie linii brzegowej Narwii, 

 zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – sekcja C1 (Uchwała nr 
360/XXXII/2021 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 24 lutego 2021 r). Zmiana planu dotyczy-
ła obrębu Borowa Góra i zmodyfikowała przebieg drogi (likwidacja terenu KDD2 i KDW2 
w części graficznej) oraz zmodyfikowała ustalenia uchwały dotyczące zasad moderniza-
cji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej z zakresu pozyskiwania 
energii, 

 zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – sekcja F1 (Uchwała nr 
363/XXXIII/2021 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 3 marca 2021 r.). Zmiana konieczna była 
ze względu na wezwanie Rady Miejskiej do usunięcia naruszenia prawa poprzez usunię-
cie w treści uchwały definicji „intensywności zabudowy”. W uchwale wprowadzono tak-
że korektę wskaźników intensywności zabudowy, dostosowując je do obowiązującej de-
finicji, zmodyfikowano m.in. linię zabudowy na terenie szkoły w Jadwisinie, wprowadzo-
no nowe tereny funkcjonalne USO2 oraz UMN5, 

 zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – sekcja B (Uchwała nr 
361/XXXII/2021 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 24 lutego 2021 r.). Zmiana dotyczyła mo-
dyfikacji zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej 
oraz zapisów dotyczących obsługi komunikacyjnej z DW 632. 
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 zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – sekcja B1 (Uchwała nr 
448/XL/2021 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 września 2021 r.  Zmiana dotyczyła mo-
dyfikacji uchwały w zakresie dopuszczenia na terenie dawnego składowiska odpadów 
urządzeń wytwarzania energii elektrycznej w ogniwach fotowoltaicznych powyżej 100 
kW oraz lokalizacji tymczasowego miejsca pobytu dla bezdomnych zwierząt z terenu 
Miasta i Gminy Serock. 

 
Podjęto następujące prace nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego: 

 zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszar C - 
przeprowadzono procedurę wyłożenia do publicznego wglądu i rozpatrzono 
zgłoszone uwagi, plan pozostaje w trakcie realizacji w 2022 roku; 

 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Serock – sekcja F3 – 
Uchwałą nr 447/XL/2021 z dnia 29.09.2021 r. przystąpiono do sporządzenia pla-
nu. 

5.3. Inwestycje  

 
W 2021 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 
15.155.359,30 zł 

Do największych inwestycji prowadzonych w 2021 r. należy zaliczyć: 

 rozpoczęcie rozbudowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej, 
 rozpoczęcie budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Brzozowej w Borowej Górze i Dosinie, 
 rozpoczęcie budowy kanalizacji sanitarnej w Jadwisinie ul. Bursztynowa, Szmaragdowa, 
 budowa drogi gminnej Jadwisin–Zegrze,  
 budowa ul. Kuligowskiego i Nodzykowskiego w Serocku, 
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 zakończenie budowy stacji uzdatniania wody w Serocku przy ul. Nasielskiej, 
 modernizacja Szkoły Podstawowej w Serocku w zakresie remontu  pomieszczeń    
     kuchni i stołówki, 
 zakończenie budowy kanalizacji sanitarnej w Serocku ul. Stokrotki, 
 budowa odcinków sieci wodociągowej w Serocku, przebudowa wodociągu w ul. Trau-

gutta w Serocku,  
 rewitalizacja placu zabaw w Maryninie i Dębe, 
 budowa oświetlenia drogowego w miejscowościach: Jachranka – Izbica, Skubianka ul. 

Szafirowa, Jadwisin ul. Nad Wąwozem, Zalesie Borowe.  
 
Wodociągi i kanalizacja 

Rozpoczęto budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Brzozowej w Borowej Górze i Dosinie oraz 
w Jadwisinie ul. Bursztynowa i Szmaragdowa. Zakończono budowę sieci wodociągowej łączącej 
wieś Dębe z Bolesławowem.  

Opracowano koncepcję skanalizowania rejonu Stasi Las-Borowa Góra – Dosin- Ludwinowo 
Zegrzyńskie – Karolino.  

Fot 1. Stacja Uzdatniania Wody w Serocku 

 

źródło: UMiG w Serocku 
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Zakończono budowę  sieci kanalizacji  grawitacyjno – tłocznej z przepompownią ścieków 
w ul. Stokrotki w Serocku. W ramach przedsięwzięcia powstał budynek stacji uzdatnia wody 
wraz z wyposażeniem, budynek administracyjno – biurowy, zbiornik czystej wody, wybudowa-
no nowe ujęcia wody, zagospodarowano teren. Rozpoczęto budowę sieci wodociągowej w ul. 
Orzeszkowej, Słowackiego, Witkiewicza i Warszawskiej w Serocku oraz przebudowę sieci wo-
dociągowej w ul. Traugutta.  

Tabela 16.  Długość wybudowanej infrastruktury w 2021 roku. 

Wyszczególnienie 2021 

Długość zmodernizowanych i przebudowanych ulic [km] 1,509  

Długość wyremontowanych i przebudowanych chodników [km] 1,241 

Długość rozbudowanej sieci kanalizacji sanitarnej [m] 550 

Długość rozbudowanej sieci wodociągowej [km] 2,185 
 

 

Drogi gminne 

Przebudowano nawierzchnię dróg gminnych ul.  Mickiewicza, Kuligowskiego 
i Nodzykowskiego w Serocku. Wykonano nawierzchnię z tłucznia kamiennego drogi gminnej 
Jadwisin – Zegrze.  

Opracowano  dokumentację techniczną na  przebudowę nawierzchni ul. Rayskiego w Ła-
sze, przebudowę ul. Szaniawskiego w Jadwisinie, budowę drogi w Borowej Górze (między ul. 
Zegrzyńską a ul. Lipową), przebudowę ul. Słonecznej w Stasim Lesie oraz przebudowę drogi 
łączącej Bolesławowo z Izbicą. 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 Se-
rock – Wierzbica oraz  zakończono  przebudowę ul. Książęcej w Jadwisinie. Opracowano  doku-
mentację techniczną na budowę ul. Mickiewicza w Serocku oraz na budowę chodnika przy ul. 
Szaniawskiego od ul. Dworkowej do ul. Jabłoniowej  w Jadwisinie, oraz opracowano dokumen-
tację projektowo – kosztorysową remontu istniejącej ścieżki pieszo – rowerowej  w Jadwisinie. 
Wybudowano odwodnienie ul. Picassa w Serocku. 
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Budynki komunalne 

Wykonano projekt budowlany budynku komunalnego w Borowej Górze. Projekt obejmu-
je budowę budynku wielorodzinnego dwukondygnacyjnego, podpiwniczonego w układzie gale-
riowym ze świetlicą wiejską w części parteru. 

Fot 2. Wizualizacja zmiany układu pomieszczeń w budynku Ratusza. 

 

źródło: UMiG w Serocku 

Opracowano dokumentację techniczną z projektem aranżacji wnętrz oraz wyposażenia 
dla potrzeb przeprowadzenia robót budowlanych polegających na zmianie układu 
i przeznaczenia pomieszczeń, remontu łazienek i przebudowie instalacji na parterze budynku 
Ratusza a także budowie windy. 

Obiekty oświatowe 
 

W budynku szkoły w Serocku przebudowano pomieszczenia kuchni i zaplecza oraz sto-
łówki, wymieniono tam urządzenia oraz instalację sanitarną i elektryczną.  
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Fot 3. Nowa kuchnia w SP w Serocku 

 

źródło: UMiG w Serocku 

 

Opracowano wielowariantową koncepcję rozbudowy budynku przedszkola w Zegrzu 
z możliwością utworzenia oddziałów żłobkowych. 

Rozpoczęto  rozbudowę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej 
o dodatkowe oddziały przedszkolne. Rozbudowa  zakłada utworzenie 5 nowoczesnych oddzia-
łów (sal) przedszkolnych – każdy z odrębną łazienką. W ramach rozbudowy powstaną też do-
datkowe pomieszczenia do zajęć terapeutycznych oraz magazynowe. Dodatkowo w ramach 
zadania planuje się wybudowanie windy osobowej, która zwiększy dostępność budynku dla 
osób niepełnosprawnych. 
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Fot 4. Wizualizacja rozbudowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej 

 

źródło: UMiG w Serocku 

Infrastruktura rekreacyjna 

W 2021 roku zrewitalizowano plac zabaw w  Maryninie i Dębem a także zagospodaro-
wano teren placu zabaw w m. Cupel oraz teren rekreacyjny w Kani Polskiej.  

Opracowana została dokumentacja techniczna zagospodarowania terenu publicznego w 
Izbicy i zagospodarowanie terenu plaży wiejskiej w Kani Nowej. 

Fot 5. Plac zabaw w Dębem 

 

źródło: UMiG w Serocku 
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W ubiegłym roku opracowano także dokumentację techniczną na budowę pełnowymia-
rowego boiska o nawierzchni ze sztucznej trawy w Jadwisinie. Na placu zabaw w Dębinkach 
wykonano 28 m ogrodzenia, zamontowano oświetlenie solarne oraz nawieziono piasek i zniwe-
lowano teren. W Gąsiorowie doposażono altanę w ławostoły oraz wykonano oświetlenie i insta-
lację elektryczną .    

Oświetlenie drogowe 

Wybudowano oświetlenie w miejscowości Jachranka – Izbica, Skubianka ul. Szafirowa, Jadwisin 
ul. Nad Wąwozem, Zalesie Borowe.  Opracowano dokumentację techniczną na wykonanie 
oświetlenia dróg gminnych Izbica ul. Zachodnia, Łacha ul. Wedmana, Dosin ul. Piękna. Wybudo-
wano oświetlenie drogowe w Serocku na ul. Sadowej i ul. Gomulickiego, w Woli Smolanej. W 
Serocku na Osiedlu Nowy Świat wymieniono oprawy sodowe na opraw energooszczędne typu 
LED. Opracowano dokumentację techniczną budowy oświetlenia drogowego ul. Baśniowa i Ku-
busia Puchatka w Skubiance.  

Kolej Zegrze-Przasnysz   

W 2021 roku intensywnie pracowano nad wypełnieniem wymogu II etapu naboru progra-
mu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2028 roku, w któ-
rym Miasto i Gmina Serock razem z 18 innymi samorządami uczestniczyła.  

Inicjatywa budowy Kolei Północnego Mazowsza skupiła się wokół wytyczenia nowego 
szlaku kolejowego, który w praktyce będzie wydłużeniem odbudowywanej obecnie linii kolejo-
wej nr 28 do Przasnysza. Pomysł zrodził się pod koniec 2019 roku w odpowiedzi na ogłoszone 
nabory wniosków w ramach programu Kolej +, realizowanego przez PKP Polskie Linie Kolejowe, 
a także w oparciu o „Masterplan dla Warszawskiego Węzła Kolejowego”, opracowany przez tę 
spółkę, gdzie pierwszy raz dostrzeżono potrzebę budowy takiego szlaku kolejowego, wskazując 
okres realizacji po roku 2029. 

W 2020 roku Miasto i Gmina Serock jako lider projektu razem z 18 innymi samorządami 
północnego Mazowsza zgłosiła projekt budowy linii kolejowej Zegrze-Przasnysz do programu 
Kolej +, a na jesieni 2020 projekt przeszedł do II etapu naboru. W ramach wymogów II etapu 
konkursu było opracowanie Wstępnego Studium Planistyczno-Prognostycznego dla inwestycji. 
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Studium opracowało konsorpcjum firm Metroprojekt Sp. z o.o. oraz Stowarzyszenia Inży-
nierów i Techników Komunikacji RP w listopadzie ubiegłego roku, a koszt opracowania studium 
został poniesiony przez wszystkie samorządy uczestniczące w programie.  

W ramach opracowywania studium – po opracowaniu wstępnych trasowań linii kolejowej 
odbył się szereg spotkań z mieszkańcami. Spotkania odbyły się w formie on-line (3 spotkania w 
czerwcu) oraz w formie bezpośredniej w miejscowościach potencjalnie sąsiadujących z plano-
waną linią kolejową - Borowa Góra, Stasi Las i Jadwisin. W trakcie tych spotkań zaprezentowane 
zostały najważniejsze założenia towarzyszące prezentowanym wariantom trasowań oraz zada-
wane były pytania przez mieszkańców. Spotkania były bardzo liczne. 

Fot 6. Spotkanie konsultacyjne w Borowej Górze 

  

źródło: UMiG w Serocku 

Spotkania konsultacyjne pozwoliły zdefiniować wstępnie miejsca występowania konfliktu 
społecznego. Pozwoliły również wprowadzić na etapie roboczym korektę przyjętych trasowań 
wariantów. W wyniku wniosków po pierwszych spotkaniach zaproponowano modyfikację wa-
riantu W2 na odcinku Zegrze Południowe - Serock, w wyniku którego udało się zaproponować 



 

72 |  

 

rozwiązania potencjalnie minimalizujące na tym odcinku konieczność ingerencji w istniejące 
budynki mieszkalne, choć nie udało się jej wyeliminować całkowicie. Nie udało się również wye-
liminować lub wyraźnie zmniejszyć w tym wariancie obecności terenów zabudowanych w ob-
szarach buforowych linii kolejowej, co jest spowodowane stopniem zurbanizowania tego tere-
nu, i brakiem dostępności wystarczającej rezerwy terenowej pozwalającej na całkowicie bezin-
wazyjne wytrasowanie nowej infrastruktury.  

Rys. 7. Wstępne Studium Planistyczno-Prognostyczne dla projektu pn. budowa linii kolejowej Zegrze-
Przasnysz jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza” 

 
źródło: UMiG w Serocku 

Opracowane Wstępne Studium Planistyczno-Prognostyczne zawierało m.in. analizę uwa-
runkowań społeczno-gospodarczych i  środowiskowych, przedstawiane na konsultacjach wa-
riantowania tras, prognozy ruchu, analizy oddziaływania projektu, wycenę wariantów oraz wy-
bór preferowanego wariantu.. Analiza wielokryterialna wariantów wyłoniła wariant W2 jako wa-
riant preferowany do dalszych prac. 
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Opracowane studium Pod koniec listopada wstępne studium zostało odebrane od Wyko-
nawcy i przekazane PKP Polskie Linie Kolejowej S.A.  

5.4. Oświata i wychowanie 

 
Przez większą część roku szkolnego 2020/2021 realizacja zadań edukacyjnych odbywała 

się za pomocą metod i technik kształcenia na odległość. Co miało także wpływ na wykonywanie 
świadczeń opiekuńczych na rzecz uczniów tj. prowadzenia żywienia zbiorowego oraz realizo-
wania usług dowozu uczniów / wychowanków do szkół tak w wymiarze zbiorowym jak i indy-
widualnym, które były świadczone tylko w czasie pracy stacjonarnej szkół lub poziomów nau-
czania. Dyrektorzy szkół wraz z organem prowadzącym odpowiadali za bezpieczeństwo 
uczniów oraz podejmowali decyzje adekwatne do sytuacji i zgodnie z obowiązującymi przepi-
sami prawa 

Zadania oświatowe z tego zakresu gmina realizowała prowadząc: trzy przedszkola, trzy 
oddziały przedszkolne zorganizowane w szkołach podstawowych, dotując przedszkola niepu-
bliczne działające na terenie gminy, a także zwracając koszty dotacji udzielanej na dzieci przed-
szkolne korzystające z przedszkoli w innych gminach.  

W roku szkolnym 2020/2021 do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 
w szkołach podstawowych uczęszczało 537 dzieci. Wszystkie dzieci, które z uwagi na wiek obję-
te były rocznym obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym lub prawem do edukacji przed-
szkolnej - zgłoszone w rekrutacji do przedszkoli, miały zapewnione miejsce w przedszkolach lub 
oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę 
Serock. Na terenie gminy miejsca do wychowania przedszkolnego oferują także niepubliczne 
placówki.  

W roku szkolnym 2020/2021 obowiązek szkolny w szkołach podstawowych realizowało 
1421 uczniów w 68 oddziałach w czterech szkołach podstawowych. 

W 2021 wyzwaniem stojącym przed organ prowadzący stało się zorganizowanie żywie-
nia zbiorowego dla ok. 450 uczniów i przedszkolaków korzystających z jednego bloku żywienia. 
Wspólny blok żywienia został wybudowany i oddany do użytkowania w 2001 r., z uwag na za-
kres  usługi żywieniowej, zdecydowano że na bazie tych pomieszczeń posiłki będzie przygoto-
wywała firma zewnętrzna wyłaniana co dwa lata w trybie przetargu. Rodzice ponosili koszty 
żywienia w wysokości „wsadu do kotła” a gmina pokrywała koszty przygotowania posiłków. W 
tej formule cena posiłku dla ucznia  była  z góry określona i zgodna z ustawowymi zasadami. 
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Lata funkcjonowania tego systemu pokazały, iż rachunek ekonomiczny firm rynkowych nie zaw-
sze idzie w parze z jakością żywienia. Rodziło to niezadowolenie rodziców oraz 
szkół/przedszkola. W 2021 r. postanowiono, że od nowego roku szkolnego stołówka szkolno-
przedszkolna będzie funkcjonowała jako zadanie bezpośrednio wykonywane przez Szkołę Pod-
stawową w Serocku.   

Zdecydowano o kapitalnym remoncie pomieszczeń kuchni oraz stołówki szkolnej wraz 
ze zmianą jej funkcji. Kuchnia szkolna została wyposażona w nowoczesny i specjalistyczny 
sprzęt, pozwalający na przygotowywanie wysokiej jakości potraw dla uczniów.  
 Stołówka została wyposażona w  duże wieloosobowe stoły z  krzesłami, kanapy z palet drew-
nianych, na których znajdują się wygodne siedziska, półki na plecaki i rzeczy osobiste. Jest po-
mieszczeniem wielofunkcyjnym,  miejscem do którego przychodzą nie tylko amatorzy posiłków, 
ale również uczniowie, którzy chcą spędzić przerwę z książką w ręku, odpocząć od szkolnego 
zgiełku, albo po prostu zjeść drugie śniadanie w miejscu zapewniającym spokój i wygodę.  

Fot 7.  Stołówka szkolna w SP w Serocku 

 
źródło: UMiG w Serocku 
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Stołówka stała się miejscem do realizacji rządowych programów żywieniowych tj. 
„Szklanka mleka” oraz „Owoce i warzywa w szkole”. Programem „Szklanka mleka” i „Owoce i wa-
rzywa w szkole”, którymi objętych jest 384 uczniów. 

Koszt przebudowy pionu żywienia wraz z wyposażeniem stołówki szkolnej to kwota – 
1.596 686,09 zł. 

 
Dodatkowe programy dla oświaty 

           Kluby Kluczowych Kompetencji 

Do 30 czerwca 2021 r. realizowany był projekt pn. ,,Kluby Kluczowych Kompetencji” dofinanso-
wany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa X ,,Edukacja dla roz-
woju regionu”, Działania 10.01 ,,Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.01.01 
,,Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)  w celu przygotowania uczniów 4 szkół 
podstawowych do funkcjonowania w społeczeństwie opartym na wiedzy, poprzez podniesienie 
umiejętności niezbędnych na rynku pracy. 

W tym czasie realizowano zajęcia pozalekcyjne z uczniami  w czterech blokach zajęciowych tj. 
zajęcia wyrównawcze, zajęcia językowe, zajęcia rozwijające matematyczno – przyrodnicze oraz 
zajęcia informatyczne. Odbyły się wyjazdy edukacyjne 4 grup zajęciowych w ramach Klubu Nau-
kowca do Ogrodu Botanicznego Polskiej Akademii Nauk w Powsinie. Projekt zrealizowano  w 43 
grupach zajęciowych  z 585 uczniami. 

          ,,Umiem pływać w gminie Serock’’ 

 „Umiem pływać w gminie Serock 2021” -  program realizowany był w okresie od 13 września do 
8 grudnia 2021r. i obejmował 123 uczniów z klas I-III. Zajęcia zorganizowano w 9 grupach zaję-
ciowych w czterech szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock. Zaję-
cia odbywały  się na basenie hotelu „Warszawianka” w Jachrance.  

          Zajęcia sportowe z gimnastyką korekcyjno – kompensacyjną  

,,Gimnastyka  w gminie Serock 2021” -  zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno – 
kompensacyjnej realizowane były w okresie od 6 września do 8 grudnia 2021r. i obejmowały 139 
uczniów czterech szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock, w 8 gru-
pach zajęciowych. 
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         Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa  

„Narodowy Program Rozwój Czytelnictwa 2.0” w 2021 r. obejmował: 
- zakup nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej w Jadwisinie. 
Miasto i Gmina Serock otrzymało na ten cel dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w 
wysokości 3.600,00zł. Gmina przeznaczyła środki własne w wysokości 900,00zł; 
- zakup nowości wydawniczych do biblioteki przedszkolnej w Zespole Szkolno – Przedszkol-
nym w Woli Kiełpińskiej. Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 
2.400,00zł, środki własne w wysokości 600,00zł.  
 
 

5.5. 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 współorga-
nizowane, które wspierają instytucje oraz organizacje społeczne w koordynacji przedsięwzięć 
rozrywkowo–rekreacyjnych. Takie działanie, przyczynia się do lepszego zaspokajania potrzeb 
kulturalnych mieszkańców Miasta i Gminy Serock.  

W 2021 r. Centrum Kultury i Czytelnictwa było organizatorem 167 przedsięwzięć 
oraz współorganizatorem 22 wydarzeń kulturalnych na terenie Miasta i Gminy Se-
rock 
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Fot 8.   Koncert z cyklu Fontanna Muzyki 

 
źródło: CKiCz 

Szczegółowy rodzaj wydarzeń oraz ilości przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 17. Liczba poszczególnych rodzajów wydarzeń organizowane przez CKiCz w 2020 roku. 

Status Rodzaj wydarzenia Liczba wy-
darzenia 

 Liczba 
uczestników 

organizator seans filmowy 19 880 
wystawa 9 1850 
koncerty 31 5780 
prelekcja, spotkanie, wykłady 13 1040 
imprezy turystyczne i sportowo - 
rekreacyjne 

3 100 

pokazy teatralne 15 2345 

warsztaty 43 2430 

konkursy 11 1750 
inne 23 4455 

Suma   167 20630 
współorganizator seans filmowy 3 140 

koncerty 1 200 
prelekcja, spotkanie, wykłady 3 140 
imprezy turystyczne i sportowo 
- rekreacyjne 4 346 

pokazy teatralne 2 350 
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warsztaty 1 30 

inne 8 850 
Suma   22 2056 
Suma końcowa   189 22686 

 

Fot 9. Spotkanie autorskie z Grzegorzem Kasdepke 

 
źródło: CKiCz 

 
Działalność  Centrum Kultury odbywa się na różnych płaszczyznach. Z wymienionych 

powyżej przedsięwzięć można wyszczególnić wydarzenia, które miały miejsce wewnątrz bu-
dynku np. sali Centrum Kultury i biblioteki oraz te, które odbyły się w plenerze – głównie w 
okresie letnim. Łączna ilość  wydarzeń plenerowych to 60 imprez.  

W ramach w/w przedsięwzięć można wymienić imprezy biletowane, tj. warsztaty, poka-
zy teatralne, liczne działania w ramach akcji Zima i Lato w Mieście. Łącznie zorganizowano 38 
przedsięwzięć biletowanych z płatnym wstępem. 

  Dochody z wpłat i sprzedaży biletów  na organizowane imprezy i koncerty (w tym zima 
i lato   w mieście wyniosły – 67 327,05 zł 

Na organizację imprez dla mieszkańców miasta i gminy wydatkowano  kwotę  331 413,78 
zł 
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Szczegółowy wykaz wszystkich wydarzeń zawierają poniższe tabele. 

Tabela 18. Wydarzenia organizowane przez CKiCz w 2021 roku. 

Rodzaj wydarzenia Data  Nazwa wydarzenia 
pokazy teatralne 12.01.2021 Teatrzyk Blaszany Bębenek "Nie tylko złoto co się świeci"  

23.05.2021 Spektakl pt. "#MatkaJa"  
29.05.2021 Spektakl pt. "C jak CYRK" - Dzień Dziecka 
14.06.2021 Spektakl pt. "#MatkaJa"  
19.06.2021 Pokaz tańca i ognia – Wianki, w ramach projektu "Artystyczna binduga, czyli 

flisacy, wianki, dłubanki i kwiat paproci"  
28.08.2021 Spektakl pt. "Tajemniczy las" - Zakończenie lata 
09.10.2021 Spektakl komediowy "Freda i Zuza"  
15.10.2021 Spektakl "Kto dziś zginie w starym kinie" 
16.10.2021 Spektakl "Kto dziś zginie w starym kinie" 
17.10.2021 Spektakl "Kto dziś zginie w starym kinie" 
13.11.2021 Spektakl "Kto dziś zginie w starym kinie" 
28.11.2021 Program poetycko - muzyczny "A na co my właściwie tu czekamy" 
04.12.2021 Spektakl pt. "Casting na św. Mikołaja" - Mikołajki 
11.12.2021 Spektakl pt. "Uderz w stół a rodzina się odezwie" 

Suma   14 
koncerty 10.01.2021 Muzyczny Podwieczorek "IREK GŁYK VIBES EXPRESSION" 

14.02.2021 Muzyczny Podwieczorek "Free Accordions" 
20.02.2021 Koncert Charytatywny "Domowe granie dla Staszka i Magdy" 
22.02.2021 Charytatywny Koncert Pogodny "Przetrwamy" 
06.03.2021 Koncert charytatywny „2. DOMOWE GRANIE dla Pani Bożeny i jej czwórki 

dzieci" 
14.03.2021 Muzyczny Podwieczorek "Kobieta niejedno ma imię" 
28.03.2021 Koncert Pasyjny „STABAT MATTER” 
11.04.2021 Muzyczny Podwieczorek "Koncert wiosenny" 
09.05.2021 Muzyczny Podwieczorek "Czarując dźwiękiem" 
22.05.2021 Koncert "Dla Ciebie Mamo"  
29.05.2021 Koncert "UmajONE piosenki" 
13.06.2021 Muzyczny Podwieczorek pt.  „Od Beethovena do Gershwina” 
19.06.2021 Koncert Mechanicy Shanty, Kapeli i Chóru Flisackiego – w ramach projektu 

"Artystyczna binduga, czyli flisacy, wianki, dłubanki i kwiat paproci"  
27.06.2021 Fontanna Muzyki - Zespół Impresja „La Boheme... Aznavour i jego świat”  
11.07.2021 Fontanna Muzyki - AMJ QUARTET „Barwy kwartetu smyczkowego”  
25.07.2021 Fontanna Muzyki - Traditional Jazz Trio „SIX O’CLOCK”  
07.08.2021 Koncert poezji śpiewanej przy ognisku 
08.08.2021 Fontanna Muzyki - Swingowo z kwartetem „Saksofonarium” 
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22.08.2021 Fontanna Muzyki -  Zespół Piramidy „Bułat Okudżawa, najpiękniejsze pieśni i 
ballady”  

28.08.2021 Koncert: The Voice of  Zegrze, Zespół Kantyczki, InCanto - Zakończenie lata 
05.09.2021 Koncert Zespołu "Lemon", "Goosebumps", Orkiestry Nadarzyn - Św. Darów 

Ziemi 
11.09.2021 Koncert "Aż po świt" - Piknik strażacki 
19.09.2021 Koncert Soyka Kwintet - 30 - lecie istnienia instytucji kultury w Serocku. 
26.09.2021 Koncert Kasi Kuceł z Zespołem "W niebo wpatrzeni" - IV Nadnarwiańskie 

Spotkania ze Sztuką  
10.10.2021 Muzyczny podwieczorek - Koncert Jubileuszowy Anny Osmakowicz 
23.10.2021 Koncert Katarzyny Żak "Miłosna Osiecka" - Dzień Seniora  
14.11.2021 Muzyczny podwieczorek, koncert niepodległościowy "Jeszcze Polska nie 

zginęła" 
20.11.2021 Koncert poezji śpiewanej pt. "Ars poetica" 
27.11.2021 Zaduszki muzyczne  Zespół "Tak już jest" 
04.12.2021 Koncert instrumentalistów - Mikołajki 
12.12.2021 Muzyczny podwieczorek „Grudniowe impresje” 

Suma   31 
warsztaty 11.01.2021 Warsztaty teatralne, taneczne, ekologiczne, sportowe 

12.01.2021 Warsztaty artystyczne "Karta dla Babci i Dziadka", chemiczne  "W(ś)ciekły 
azot", kulinarne 

13.01.2021 Warsztaty artystyczne "Krajobraz zimowy", taneczne, kodowanie 
14.01.2021 Warsztaty chemiczne " świetlny pokaz", taneczne, konstrukcyjne LEGO Inży-

nier  
15.01.2021  Warsztaty: chemiczne "Archimedes na taczkach", malarskie, sportowe 
19.06.2021  Warsztaty flisackie, powroźnicze, szkutnicze, rzeźbiarskie, zielarskie, wian-

kowe, obróbka drewna – Wianki, w ramach projektu "Artystyczna binduga, 
czyli flisacy, wianki, dłubanki i kwiat paproci" 

01.07.2021 Wakacyjne artystyczne czwartki: Warsztaty taneczne - taniec nowoczesny 
08.07.2021 Wakacyjne artystyczne czwartki:  Warsztaty taneczne - taniec towarzyski 
12.07.2021 Warsztaty: kosmetyczne, tworzenia gry mobilnej, taneczne  
13.07.2021 Warsztat Costa de Serock czyli „Hiszpański na leżakach”  
 13.07.2021 Warsztaty tworzenia gry mobilnej 
14.07.2021 Warsztat Costa de Serock czyli „Hiszpański na leżakach”  
 14.07.2021 Warsztaty: tworzenia gry mobilnej, wędkarskie 
15.07.2021 Warsztat Costa de Serock czyli „Hiszpański na leżakach”  
 15.07.2021 Warsztaty: pszczelarskie, siankowe, tworzenia gry mobilnej 
16.07.2021 Warsztaty: upcyklingowe, taneczne, tworzenia gry mobilnej 
22.07.2021 Wakacyjne artystyczne czwartki: Warsztaty taneczne - balet 
29.07.2021 Wakacyjne artystyczne czwartki: Warsztaty Capoeira  
02.08.2021 Warsztaty: kosmetyczne, tworzenia gry mobilnej, taneczne, upcyklingowe 
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03.08.2021 Warsztaty: plastyczne "Układ słoneczny", tworzenia gry mobilnej 
04.08.2021 Warsztaty: dronowe, tworzenia gry mobilnej, plastyczne, taneczne 
05.08.2021 Warsztaty: kosmiczne "Jaki to gwiazdozbiór", Jak dolecieć w kosmos", two-

rzenia gry mobilnej 
06.08.2021 Warsztaty: tworzenia gry mobilnej, plastyczne, taneczne 
12.08.2021 Wakacyjne artystyczne czwartki: Warsztaty plastyczne  
12.08.2021 Warsztaty taneczne Tango Argentyńskie 
19.08.2021 Wakacyjne artystyczne czwartki: Warsztaty taneczne - taniec nowoczesny 
26.08.2021 Artystyczne czwartki Warsztaty plastyczne 
28.08.2021 Warsztaty: bębniarskie, uważności "Blisko siebie"  - Zakończenie lata 
29.10.2021 Warsztaty taneczne Tango Argentyńskie 
26.11.2021 Warsztaty taneczne Tango Argentyńskie 
02.12.2021 Warsztaty biblioteczne „Coraz bliżej święta” 
04.12.2021 Warsztaty: zdobienia pierników, z produkcji filmowej - Mikołajki 
10.12.2021 Warsztaty taneczne Tango Argentyńskie 

Suma   33 
imprezy turystyczne i 
sportowo - rekreacyj-
ne 

13.07.2021 Wycieczka do Parku Dolina Wkry Pomiechówek, spacer w koronach drzew 
03.08.2021 Wycieczka do Centrum Nauki Kopernik 

Suma   2 
konkursy 18.01.2021 Gminny Konkurs Plastyczny "Laurka dla Babci i Dziadka" 

20.01.2021 III Gminny konkurs walentynkowy "Kartka walentynkowa" 
22.02.2021 Gminny konkurs plastyczny "Wiosna i tak przyjdzie" 
15.03.2021 Gminny Konkurs Plastyczny "Motyw Wielkanocny" 
25.03.2021 44. Konkurs Warszawska Syrenka - Eliminacje Gminne  
19.06.2021 Konkurs "Wianek Nocy Świętojańskiej" – Wianki, w ramach projektu "Arty-

styczna binduga, czyli flisacy, wianki, dłubanki i kwiat paproci"  
05.09.2021 Konkursy dla sołtysów oraz publiczności - Św. Darów Ziemi 
14.12.2021 Gminy Konkurs Plastyczny „Magia Świąt Bożego Narodzenia” 

Suma   8 
prelekcja, spotkanie, 
wykłady 

15.01.2021 Spotkanie z grupą Koła Wędkarskiego nr 6  
26.06.2021 Spotkanie autorskie z Hanną Strzałkowską "Wierszem malowane" 
12.07.2021 Spotkanie z Ornitologiem 
05.08.2021 Spotkanie w Mobilnym Planetarium 
21.09.2021 Spotkanie z serocka policją "Bezpieczna droga do szkoły"  

Suma   5 
seans filmowy 01.07.2021 Kino Letnie dla dzieci "Dumbo" 

06.07.2021 Plenerowe Kino w Ciemno na leżakach "Morderstwo w Orient Expresie" 
08.07.2021 Kino Letnie dla dzieci "Zew krwi" 
14.07.2021 Kino letnie dla dzieci "Oh Yeti" 
20.07.2021 Plenerowe Kino w Ciemno na leżakach  "Z dala od zgiełku" 
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22.07.2021 Kino Letnie dla dzieci "Fernando" 
29.07.2021 Kino Letnie dla dzieci "W głowie się nie mieści" 
05.08.2021 Kino Letnie dla dzieci "Wielka szóstka" 
10.08.2021 Plenerowe Kino w Ciemno na Leżakach "Jocker" 
12.08.2021 Kino Letnie dla dzieci "Sing" 
19.08.2021 Kino Letnie dla dzieci "COCO" 
24.08.2021 Plenerowe Kino w Ciemno na Leżakach "Jeszcze dalej niż północ" 
26.08.2021 Kino Letnie dla dzieci "Mary Poppins powraca" 
02.12.2021 Kino Mikołajkowe  "Luca" 
07.12.2021 Kino Mikołajkowe: "Zew krwi", "Cruella",   "Luca" 
09.12.2021 Kino Mikołajkowe: "Artur ratuje gwiazdkę", "Cruella",   "Mia i Biały lew" 
14.12.2021 Kino Mikołajkowe: "Luca", "Artur ratuje gwiazdkę",  
16.12.2021 Kino Mikołajkowe:  ,,Artur ratuje gwiazdkę", "Cruella", "Luca"    

Suma   18 
wystawa 03.03.2021 Wystawa fotografii Roberta Ołdakowskiego pt. "Ciepłem malowane - niewi-

dzialny świat" 
22.05.2021 Wystawa malarska Kinga Wilusz 
26.06.2021 Wystawa malarska Hanny Strzałkowskiej 
21.08.2021 Wystawa Fotografii Roberta Ołdakowskiego - koncert pod brzozami 
19.09.2021 Wystawa malarstwo Stanisława Bieniasa - 30 - lecie istnienia instytucji kultury 

w Serocku 
26.09.2021 Wystawa: malarstwa H. Strzałkowskiej, rzeźb M. Kielaka, witrażu A. Pankow-

ska vel Jankowska, Fotografii E. Fane - IV Nadnarwiańskie Spotkania ze Sztuką  
27.11.2021 Wystawa malarstwa Doris Multan 

Suma   7 
inne 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

28.02.2021 80. Rocznica Egzekucji w Wąwozie. Oprawa mszy św. Chór „Cantores Adalber-
ti” 

01.03.2021 Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Oprawa mszy św. Chór „Can-
tores Adalberti” 

11.04.2021 81. Rocznica Zbrodni Katyńskiej, Msza święta.  Oprawa mszy św. Chór „Canto-
res Adalberti” 

25.04.2021 Uroczysta  Msza święta z okazji  Święta Patrona Miasta Serock.  Oprawa mszy 
Chór „Cantores Adalberti” 

19.06.2021 Rejsy Smoczą łodzią – Wianki, w ramach projektu "Artystyczna binduga, czyli 
flisacy, wianki, dłubanki i kwiat paproci"  

27.06.2021 Pokaz spadochronowy 
21.07.2021 Joga na plaży  
28.07.2021 Joga na plaży  
01.08.2021 Obchody 76. Rocznicy Powstania Warszawskiego - apel pamięci 
11.08.2021 Joga na plaży  
18.08.2021 Joga na plaży  
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28.08.2021 Obsługa techniczna - Zakończenie lata 
01.09.2021 Obchody  82. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej/ Porozumienia sierpnio-

we - Uroczysty apel 
05.09.2021 Korowód, zaplecze techniczne 
11.09.2021 Zaplecze akustyczne i techniczne - Piknik strażacki 
19.09.2021 Konferansjer Julita Kożuszek, obsługa akustyczna i techniczna 
26.09.2021 Prowadzący J. Wasik -  IV Nadnarwiańskie Spotkania ze Sztuką  
11.11.2021 Uroczysty apel na Rynku, pokaz sprzętu wojskowego, występ M. Szymańskiej 

- Św. Odzyskania Niepodległości 
05.12.2021 Występy artystyczne dzieci z CKiCZ, wizyta Mikołaja - Rozświetlenie serockiej 

choinki 
Suma   19 
Suma końcowa   137 

 

Fot 10. Święto Darów Ziemi w Woli Kiełpińskiej 

 
źródło: CKiCz 

W 2021 r.  CKiCZ było współorganizatorem 22 wydarzeń kulturalnych Miasta i Gminy.  

Tabela 19. Wydarzenia współorganizowane przez CKiCz w 2021 roku. 

Rodzaj wydarzenia Data  Nazwa wydarzenia 
pokazy teatralne 11.06.2021 Spektakl "Pan Lampa"  
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03.07.2021 Lemowskie konstelacje/instalacje -widowisko na plaży 
Suma   2 
koncerty 21.08.2021  Koncert pod brzozami: Zespół wokalno - muzyczny "Retrospek-

cja", Zespół Śpiewaczy SAS, Bernadeta Gajda - Opoczno Vocal, 
Alicja i Andrzej Wysoccy - Violin i Piano, Joanna Pawlik - Vocal 
występ instrumentalistów z CKiCZ 

Suma   1 
imprezy turystyczne i 
sportowo - rekreacyj-
ne 

11.08.2021 Rejsy po Narwi statkiem: „Dar Mazowsza” i „Rytman” „Dzień dobry 
Narew” 

14.08.2021 Wycieczka: Sokółka, Kruszyniany, Krynki, Tykocin 
31.07.2021 Wycieczka:  Góra Kalwaria, Czersk, Warka 
23.09.2021 Wycieczka do Częstochowy 

Suma   4 
prelekcja, spotkanie, 
wykłady 

12.02.2021 Spotkanie autorskie z reżyserem Pawłem Łazińskim 
05.03.2021 Spotkanie autorskiej z reżyserem Dorotą Kędzierzawską 
14.07.2021 Spotkanie autorskie z Grzegorzem Kasdepke 
17.12.2021 Spotkanie wigilijne grupy 13WD - HORN 

Suma   4 
seans filmowy 12.02.2021 Film dokumentalny "Nawet nie wiesz jak bardzo Cię kocham"  

05.03.2021 Film dokumentalny "Jestem" 
28.08.2021 Seans Filmowy "Rejs" PIK 

Suma   3 
inne 01.05.2021 Harcerstwo dawnych lat - Serock gra terenowa 

19.06.2021 Turniej szachowy 
15.07.2021 Dmuchańce OPS – Akcja lato w mieście 

28.08.2021 Dmuchańce OPS  - Zakończenie lata 
04.09.2021 Piknik ekologiczny - zaplecze techniczne 
18.09.2021 Piknik ekologiczny K. Bońkowski 
03.10.2021 Inauguracja roku akademickiego SAS 
05.12.2021 Mikołajkowy Turniej szachowy 

Suma   8 
Suma końcowa   22 

   
 

 

 

 



 

85 |   

 

Fot 11.  Uroczysty apel z okazji Odzyskanie Niepodległości 

 
źródło: CKiCz 

Centrum Kultury i Czytelnictwa poza działalnością  upowszechniania kultury   

i organizacji wydarzeń, prowadzi działalność instruktorsko – metodyczną i stwarza możliwość 

edukacji przez sztukę oraz warunku dla amatorskich ruchów artystycznych, kół, sekcji  

i zespołów, które skupiają wokół siebie dzieci, młodzież i dorosłych.  

Na terenie Centrum Kultury i Czytelnictwa w 2021 r.  funkcjonowało 48 grup  

i zespołów artystycznych,  które skupiły wokół siebie 509 osoby.  

Tabela 20. Grupy i zespoły artystyczne na terenie CKiCz 

Rodzaje Nazwa Zajęć Ilość uczestni-
ków 

Taniec Balet gr. pocz. 21 
Balet z elem. choreografii 22 
Ladies Latino 7 
Taniec Towarzyski dorośli 14 
Taniec Towarzyski gr. pocz. 11 
Taniec Towarzyski gr. kontynuacja 8 
Taniec Towarzyski gr. zaaw. 11 
Taniec współczesny 8 
Taniec z akrobatyką gr. dzieci 15 
Taniec z akrobatyką gr. śr. 16 
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Taniec z akrobatyką gr. zaaw. 15 
Break Dance 7 

Suma 12 155 
Plastyka Kids Art.  10 

Kreatywka  10 
Kredka 8 
Paint It  7 
Plastuś  8 
Plastyka gr. I 9 
Plastyka gr. II 9 
Rysunek i Malarstwo gr. III 8 
Plastyka gr. IV 4 
Plastyka gr. V 8 
Rysunek i Malarstwo gr. VI 6 
Plastyka z elementami grafiki i rysunku 4 

Suma 12 91 
Wokal Zespół "Wesołe nutki" 6 

Zajęcia z emisji głosu 4 
Zespół "In Canto" 6 
Zespół Kantyczki gr. początkująca 6 
Zespół "Kantyczki" 8 
Teatr Piosenki Elżbiety Zapendowskiej gr. dorosłych 12 
Chór "Cantores Adalberti" 17 

Suma 7 59 
Teatr Grupa teatralna "05-140" (8-13 lat) 9 
  Grupa teatralna "ONI" (dorośli) 9 
Suma 2 18 
Nauka gry na 
instrumentach 

Pianino p. M. P. 38 
Pianino p. M. J. 9 
Pianino p. L. D 7 
Gitara 13 
Skrzypce p. B. S. 8 
Skrzypce p. A. F. 10 
Perkusja 9 
Bębny 7 

Suma 8 101 
Ogólnorozwojowe Gimnastyka Seniorzy 25 

Gimnastyka z elem. jogi (dorośli) 11 
Gimnastyka z elem. jogi (seniorzy) 16 
Joga z elementami relaksacji (dorośli) 7 
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Rytmika dla malucha  4 
Zdrowy kręgosłup  14 

Suma 6 77 
Modelarnia Modelarnia 8 
Suma 1 8 
Suma końcowa 48 509 

 

Wprowadzenie przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego obostrzeń zwią-
zanych z pandemią SARS, COVID – 19, nieznacznie ograniczyło działalność instytucji kul-
tury w 2021 roku.  

Warto dodać, że zrealizowane wydarzenia i działania kulturalne odbyły się z zacho-
wanie wszelkich obostrzeń sanitarnych  określonych przez Ministerstwo Rozwoju, Mini-
sterstwo Zdrowia i Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Fot 12.  Narodowe Czytanie „Moralność Pani Dulskiej” 

 
źródło: CKiCz 
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Działalność czytelnicza – Biblioteka 

W okresie sprawozdawczym na terenie Miasta i Gminy Serock działały dwie placówki 
upowszechniania wiedzy i czytelnictwa: Biblioteka w Serocku i Punkt biblioteczny  
w Jadwisinie. Łączna kwota wydatkowana na ten cel to  38 472,08 zł. 

Ilość woluminów w bibliotekach przypadająca na 1000 mieszkańców to 1 715. Liczba wy-
pożyczeń w bibliotekach na 1000 mieszkańców  to 5 541. 

Z usług tych placówek korzystało  1 503 czytelników,  w tym 212 w Jadwisinie. Wypoży-
czono łącznie 81 359 woluminów, w tym w Jadwisinie 5315 woluminów, w Serocku 76 044 wo-
luminy. Zbiory biblioteczne powiększono ogółem o 1 433 jednostek inwentarzowych, spośród 
których 232 woluminów książek i audiobooków to dary od czytelników. 

Zakupiono nowości wydawnicze w ilości 1 201 jednostek inwentarzowych woluminów 
książek za kwotę 30 490,00 zł. Opłacono też roczną dostawę prasy do  czytelni w Serocku  
tj. 15 tytułów gazet i czasopism za kwotę  3 607,51 zł.  

Od stycznia 2021 r. kontynuowaliśmy dystrybucję kodów do bazy ebooków Legimi.  
W miesiącach styczeń - grudzień 13 kodów m-c, – koszt 1 950,00 zł.  

W roku 2021 nasza biblioteka przyłączyła się do ogólnopolskiej kampanii "Mała książka - 
wielki człowiek", promującej czytelnictwo wśród przedszkolaków. W roku sprawozdawczym  
Biblioteka przystąpiła do IV Rundy Programu Rozwoju Bibliotek. 4. runda PRB będzie realizowana 
od czerwca 2021 roku do grudnia 2022 roku. W ramach Programu 3-osobowy Zespół będzie 
uczestniczył w bezpłatnych, specjalistycznych szkoleniach dla bibliotekarzy, dzięki którym zdo-
będziemy nowe kompetencje pomocne między innymi w zaprojektowaniu oferty usług odpo-
wiadających na aktualne potrzeby mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które 
mogą być dostarczane online lub formie hybrydowej. 

W roku 2021  Biblioteka była organizatorem lub współorganizatorem wydarzeń kultu-
ralnych, pomimo ograniczenia w związku z pandemią COVID-19 i przeniesienie aktywności do 
mediów społecznościowych - wydatkowano 2 424,57 zł 
 

W 2021 roku Biblioteka była organizatorem lub współorganizatorem 30 wydarzeń kul-
turalnych.  
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Fot 13.  Warsztaty biblioteczne „Coraz bliżej święta” 

 
źródło: CKiCz 

Tabela 21. Wydarzenia organizowane lub współorganizowane przez Bibliotekę w 2021 roku. 

Rodzaj wydarzenia Data  Nazwa wydarzenia 

pokazy teatralne 07.09.2021 Narodowe Czytanie  - "Marność pani Dulskiej" 
Suma   1 
warsztaty 13.05.2021 Tydzień Bibliotek - Warsztaty plastyczne 

15.05.2021 Noc muzeów 
15.05.2021 Warsztaty artystyczne "Roboty Pana Lema" 
15.06.2021 Wywiad z  autorem książki Czołem nie ma hien - Andrzej Meller 
26.07.2021 Warsztaty z kodowania (dzieci z Dzierżoniowa) 
09.10.2021 VII Ogólnopolska Noc Bibliotek ,,Czytanie wzmacnia” 
07.12.2021 Warsztaty biblioteczne „Coraz bliżej święta” 
09.12.2021 Warsztaty biblioteczne „Coraz bliżej święta” 
14.12.2021 Warsztaty biblioteczne „Coraz bliżej święta” 
16.12.2021 Warsztaty biblioteczne „Coraz bliżej święta” 

Suma   10 
imprezy turystyczne i 
sportowo - rekreacyj-
ne 

09.05.2021 Bieg z Książką "Biegniemy dla Martynki" 

Suma   1 
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konkursy 20.01.2021 III Gminny konkurs walentynkowy "Kartka walentynkowa" 
12.05.2021 Tydzień Bibliotek - Konkurs plastyczny "Poczytaj mi mamo" 

20.08.2021 Konkurs „Pocztówka z wakacji”  
Suma   3 
prelekcja, spotkanie, 
wykłady 

04.01.2021 Klubu Miłośników Poezji pt. "Równanie serca" 
08.05.2021 Tydzień Bibliotek - Sylwetki Bibliotekarzy 
11.05.2021 Tydzień Bibliotek - Spotkanie w bibliotece 

30.06.2021 Klub Miłośników Poezji: „Przed narodzeniem poety” w 110. rocznicę 
urodzin Czesława Miłosza   

06.07.2021 Piknik z książką dla malucha 
20.07.2021 Piknik z książką dla malucha 
10.10.2021 Klub Miłośników Poezji „Przyszli żeby zobaczyć poetę” w 100. rocznicę 

urodzin Tadeusza Różewicza 
30.12.2021 Klub Miłośników Poezji z okazji 100. Rocznicy urodzin Krzysztofa Ka-

mila Baczyńskiego 
Suma   8 
seans filmowy 10.05.2021 Tydzień Bibliotek - Filmowe improwizacje 
Suma   1 
wystawa 01.03.2021 Wystawa okolicznościowa pt. Żołnierze wyklęci podziemie niepodle-

głościowe 1944 - 1963" 
11.04.2021 Wystawa okolicznościowa pt. "Zbrodnia Katyńska 1940. Zagłada pol-

skich elit" 
Suma   2 
inne 
  
  
  

04.02.2021 Randka w ciemno z książką 
26.05.2021 Książka w ciemno  
28.08.2021 Kiermasz książek „Piknik charytatywny dla Martynki” 

2021 Akcja biblioteczna "Mała książka - wielki człowiek" 
Suma   4 
Suma końcowa   30 

 

W czasie ograniczonej działalności jednostki, podczas COVID-19, Seroccy bibliotekarze 
zaproponowali swoim czytelnikom, różne aktywności online: 

Tabela 22. Aktywności online organizowane przez Bibliotekę. 

Rodzaj wydarzenia Data  Nazwa wydarzenia 
Cykl słuchowisk "Hi-
storyczne podróże 
po Mazowszu" 

01.02.2021 Podróże po Mazowszu, Legendy nadnarwiańskie 
15.02.2021 Podróże po Mazowszu, Fryderyk Chopin i Babskie Dęby 
22.02.2021 Podróże po Mazowszu, z historii Puszczy Białej 
01.03.2021 Podróże po Mazowszu, Wola Kiełpińska i Wola Smolana 
08.03.2021 Podróże po Mazowszu, Dębe, Ludwinowo Dębskie i Bolesławowo 
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15.03.2021 Podróże po Mazowszu, Izbica, Dosin, Jachranka i Skubianka 
22.03.2021 Podróże po Mazowszu, O początkach parafii Zegrze 
30.03.2021 Podróże po Mazowszu, Cieksyn 
19.04.2021 Podróże po Mazowszu, Wysoczyzna Płońska 
26.04.2021 Podróże po Mazowszu, O kościele w Krysku na Wysoczyźnie Płońskiej 
03.05.2021 Podróże po Mazowszu, Ciechanów 
10.05.2021 Podróże po Mazowszu, Przasnysz 
16.05.2021 Podróże po Mazowszu, Jabłonna 
26.05.2021 Podróże po Mazowszu, Zamek w Liwie 
30.05.2021 Podróże po Mazowszu, Pułtusk - dawne miasto warowne 
06.06.2021 Podróże po Mazowszu, Zamek w Czersku 
13.06.2021 Podróże po Mazowszu, Węgrów 
20.06.2021 Podróże po Mazowszu, Zamek biskupi w Drzewicy 
27.06.2021 Podróże po Mazowszu, O zabytkach Płocka 
04.07.2021 Podróże po Mazowszu, O Wysoczyźnie Rawskiej 
19.07.2021 Podróże po Mazowszu, O Sierpcu 
23.08.2021 Podróże po Mazowszu, o miejscowości Falenty i Raszyn 
29.08.2021 Podróże po Mazowszu, O Mińsku Mazowieckim 
05.09.2021 Podróże po Mazowszu, o Kościele gotyckim w Cegłowie 
12.09.2021 Podróże po Mazowszu, o Piasecznie 
18.09.2021 Podróże po Mazowszu, o miejscowości Błonie 
26.09.2021 Podróże po Mazowszu, Ojciec mazowieckich kościołów, Józef Pius 
03.10.2021 Podróże po Mazowszu, Pozwolenie lokacji miasta dla Wieliszewa 

10.10.2021 
Podróże po Mazowszu, Kościoły gotyckie w Łęgu Probostwie i w Go-
łyminie 

17.10.2021 Podróże po Mazowszu, Podzamcze i Maciejowice 
24.10.2021 Podróże po Mazowszu, Zamek Ujazdowski 
01.11.2021 Podróże po Mazowszu, Radziejowice 
07.11.2021 Podróże po Mazowszu, Obryte i Pniewo 
14.11.2021 Podróże po Mazowszu, Sulejówek 
21.11.2021 Podróże po Mazowszu, O rzeźbach z Poręby i Anielowa 
28.11.2021 Podróże po Mazowszu, O Górze w gminie Wieliszew 
05.12.2021 Podróże po Mazowszu, Narew do Bugu, czy Bug do Narwi wpada 
13.12.2021 Podróże po Mazowszu, Boguszyce pod Rawą Mazowiecką 
20.12.2021 Podróże po Mazowszu, Kamieńczyk 
27.12.2021 Podróże po Mazowszu, Bazylika kolegiacka w Pułtusku 

Suma końcowa   40 
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Fot 14.  Animacje i zabawy dla dzieci w ramach realizacji projektu „Artystyczna binduga, czyli flisacy, wianki, 
dłubanki i kwiat paproci” 

 

źródło: CKiCz 

 

Dofinansowane projekty  

W roku sprawozdawczym Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku realizowało kilka 
projektów dofinansowanych m.in. z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego 
oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Są to zadania tj.: 

1.  „Artystyczna binduga, czyli flisacy, wianki, dłubanki i kwiat paproci”, w ramach 
poddziałania „Kultura czyni człowieka, historia tworzy naród”. Celem operacji była 
ochrona dziedzictwa kulturowego Serocka poprzez organizację imprezy plenerowej 
pt., w ramach której zorganizowano bezpłatne warsztaty, animacje, koncerty, flisacki 
program artystyczne w dniu 20.06.2021 r. dla mieszkańców gminy Serock. Wysokość 
dofinansowania realizowanej operacji  przez  Centrum Kultury i Czytelnictwa wniosła 
56,65% tj. kwota 31 342,00 zł. 
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Fot 15. Realizacja projektu „Artystyczna binduga, czyli flisacy, wianki, dłubanki i kwiat paproci” 

 

źródło: CKiCz 

2. „Modernizacja zaplecza lokalowego i technicznego Centrum Kultury  
i Czytelnictwa w Serocku w celu stworzenia obiektu infrastruktury rekreacyjnej  
i turystycznej o wysokich standardach jakościowych i użytkowych”, w ramach 
której wykonana została profesjonalna adaptacja i izolacja akustyczna sali muzycznej, 
zakupiono sprzęt multimedialny, instrumenty muzyczne w tym: pianino, zestaw per-
kusyjny, gitary, skrzypce; wyposażono pomieszczenia Centrum Kultury w urządzenia 
klimatyzacyjne oraz wykonano na elewacji Centrum Kultury mural przedstawiający 
tradycje rybackie i flisackie oraz walory przyrodnicze terenów Zalewu Zegrzyńskiego. 
Wysokość przyznanego dofinansowania zgodnie z zawartą umową wyniosła 
178 030,00 zł, co stanowi 85% kosztów kwalifikowanych operacji. 
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Fot 16.  Mural, realizacja w ramach projektu. 

 

źródło: CKiCz 

3. Zadanie w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnic-
twa 2.0”- Poprawa oferty bibliotek publicznych. Wartość przekazanego dofinanso-
wania wyniosła 6 488 zł. 

Fot 17.  Nowości biblioteczne 

 
źródło: CKiCz 
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Sport i rekreacja 
 W 2021 roku, tak jak w roku poprzednim, zadania z zakresu dziedziny kultury fizycznej, 
rekreacji ruchowej i turystyki realizowała spółka Serockie Inwestycje Samorządowe Sp. z o.o. 
Były to następujące zadania: 

 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. 

Piłka nożna – najliczniejsza sekcja, która zrzesza w swoich strukturach ok. 300 zawodników 
począwszy od przedszkolaka aż do seniora. W 2021 roku pod szyldem „Sokoła” funkcjonowa-
ły drużyny piłkarskie, które biorą udział w rozgrywkach ligowych pod patronatem Mazo-
wieckiego Związku Piłki Nożnej.  

Fot. 18 I Drużyna Seniorska – Sezon 2020/2021 - I  miejsce w Lidze Okręgowej 

 

źródło: Serockie Inwestycje Samorządowe Sp. z o.o. 
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Tenis stołowy - sekcja, która zrzesza w swoich strukturach ok. 60 zawodników w trzech lokali-
zacjach treningowych: 

• SP Serock – 28 zawodników 
• SP Zegrze – 22 zawodników 
• SP Jadwisin – 10 zawodników 

Zajęcia prowadzone są w czterech grupach wiekowych. Sekcja uczestniczy w poszczegól-
nych kategoriach wiekowych w licznych turniejach lokalnych, powiatowych, wojewódzkich oraz 
ogólnopolskich osiągając w mazowieckiej klasyfikacji klubowej wysokie lokaty. 

Fot. 19 Sekcja tenisa stołowego. 

 
źródło: Serockie Inwestycje Samorządowe Sp. z o.o. 

Kolarstwo – najmłodsza sekcja w klubie „Sokół” Serock, która zrzesza w swoich struktu-
rach 23 zawodników w wieku od 4 do 14 lat. Szkolenie w młodszych rocznikach skupia się 
głównie na jeździe na rowerach MTB, a u starszej młodzieży zostały wprowadzone również 
zajęcia na rowerach szosowych. Sekcja trenuje trzy razy w tygodniu na obiektach szkolnych 
lub w terenie na szlakach i ścieżkach rowerowych oraz bierze udział w licznych zawodach 
sportowych. 

W sezonie 2021 kolarze zdobyli łącznie ponad 100 indywidualnych medali. Startowali na 
wyścigach etapowych cyklicznych imprez kolarskich tj.: Poland Bike Marathon, Cisowianka 
MTB jak i Legia MTB.  
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Fot. 20 Sekcja kolarstwa. 

 
 

źródło: Serockie Inwestycje Samorządowe Sp. z o.o. 

Działalność rekreacyjna 

Rok 2021 dla działalności Spółki Serockie Inwestycje Samorządowe w zakresie organizacji im-
prez sportowo-rekreacyjnych okazał się trudny ze względów pandemicznych ale spełniony 
w założonych celach. 

Zrealizowane zostały  plany wynikające z Kalendarza Imprez 2021. Pomimo trudnego pande-
micznego okresu, w którym trzeba było wykazać się ciągłą elastycznością przy stale zmieniają-
cych się obostrzeniach GIS realizowaliśmy nasze zadania na wielu płaszczyznach. Organizacja 
imprez plenerowych a zwłaszcza tych planowanych w pomieszczeniach zamkniętych obarczona 
była dużym ryzykiem bezpieczeństwa zdrowotnego potencjalnych uczestników i dlatego też 
wymagała od nas szczególnych działań.  

Uliczne biegi i marsze w ramach „Wojciechowego Świętowania” przyciągnęły wielu zawodników 
zarówno dorosłych jak i dzieci, którzy spragnieni byli wyjścia z domu i sportowej rywalizacji. 
W kategoriach dziecięco-młodzieżowych wzięło udział 100 uczestników natomiast w biegu i 
marszu Nordic Walking dla dorosłych na starcie pojawiło się prawie 200 zawodników. 
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Fot. 21 Plakat promujący IX Bieg Wojciechowy w Serocku. 

 

źródło: Serockie Inwestycje Samorządowe Sp. z o.o. 

Dużym sukcesem zakończyła się impreza plenerowa Serock Triathlon 2021, która została za-
planowana i zrealizowana dzięki wsparciu Polskiego Związku Triathlonu. W zawodach wzięło 
udział ponad 250 licencjonowanych zawodników. W ramach zawodów wszyscy uczestnicy mu-
sieli pokonać określony regulaminem dystans pływacki w rzece Narew przy serockiej plaży skąd 
ruszali na trasę rowerową w kierunku Nasielska aby całość konkurencji zakończyć na biegowej 
pętli poprowadzonej nadnarwiańskim bulwarem i metą na Plaży Miejskiej. 

Stałą, coroczną imprezą plenerową zamykającą rok a cieszącą się dużym powodzeniem ze 
względu na malowniczo-historyczną trasę były biegi uliczne w ramach obchodów Święta Odzy-
skania Niepodległości. Start i meta zlokalizowana na serockim rynku w połączeniu z trasą usytu-
owaną wzdłuż brzegu Narwi przyciągnęła ok. 200 uczestników biegów na dystansie 5 i 10 km 
oraz marszu Nordic Walking.  
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Fot. 22 Plakat promujący XIX Bieg Niepodległości. 

 

źródło: Serockie Inwestycje Samorządowe Sp. z o.o. 

Największymi w skali roku są sportowo-rekreacyjne wydarzenia w ramach akcji pt.: „Woj-
ciechowe świętowanie na sportowo”, „Lato w mieście” czy „Święto Odzyskania Niepodległości”. 
Imprezy towarzyszące to: 

 Turniej Tenisa Stołowego - II Memoriał Stanisława Ściechury 
 Wojciechowy Turniej 6-stek piłkarskich OPEN 
 Wojciechowy Turniej piłki siatkowej OPEN 
 Turniej siatkówki plażowej 
 Turniej szachowy 
 Spływ kajakowy 
 Gry i zabawy z animatorem na plaży 
 Półkolonie letnie OWL Jadwisin 
 XIV Pieszy Rajd Pamięci 
 Dzień Seniora na sportowo 
 Niepodległościowy Turniej piłki siatkowej OPEN 
 Niepodległościowy Turniej 6-stek piłkarskich OPEN 
 Mikołajkowy Turniej Szachowy 
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Tabela 23.  Sekcje sportowe prowadzone przez SIS Sp. z o.o. 

Lp. Nazwa Sekcji Ilość osób 

1. Klub Chudnijmy Razem 30 

1a. Serock - Fitness 18 

1b. Wola Kiełpińska - Zdrowy kręgosłup 12 

2. Oldboys piłka nożna 20-25 

3. Szachy 16 

4. Boks 12 

RAZEM 85 

 

Po roku przerwy powrócono do współpracy z miastem partnerskim Gminy Serock – 
Dzierżoniowem i przeprowadzono letnią wymianę dzieci i młodzieży. W okresie letnim serocka 
młodzież wyjechała na kolonie do Dzierżoniowa a na bazie OWL Jadwisin gościliśmy dzierżo-
niowską grupę młodzieży z rewizytą. Podczas tygodniowego pobytu młodzież miała okazję 
zwiedzić ciekawe miejsca historyczne oraz aktywnie spędzić czas korzystając z różnego typu 
wcześniej zaplanowanych atrakcji. 

Dużym wyzwaniem jest również organizacja sportowej rywalizacji szkół podstawowych na 
terenie gminy w ramach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej. W ramach igrzysk, dzieci 
i młodzież mogła rywalizować w biegach przełajowych, piłce siatkowej, unihokeju, piłce nożnej, 
badmintonie czy szachach. Zawody były realizowane na etapach gminnych  i powiatowych. Nie-
którym reprezentacjom udało się nawet awansować na zawody wojewódzkie. 

Letnia działalność rekreacyjna skupia się głównie na kąpielisku zlokalizowanym na terenie 
miejsko-gminnego obiektu rekreacyjno-wypoczynkowego „Plaża Miejska w Serocku'', które 
w 2021 roku było czynne od 29 czerwca do 31 sierpnia. W okresie funkcjonowania kąpieliska dy-
żur pełniło trzech ratowników Legionowskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunko-
wego w godzinach od 10.00 do 18.00. Kąpielisko obejmowało 20 metrów linii brzegowej i około 
25 metrów w głąb rzeki. Strefa zabezpieczająca kąpielisko oznakowana została bojami. Korzysta-
jący z kąpieliska i plaży mieli dostęp do budynku sanitarno-technicznego na terenie „Plaży Miej-
skiej w Serocku'' oraz infrastruktury rekreacyjnej, na którą składało się boisko do siatkówki pla-
żowej, boisko do koszykówki, siłownia plenerowa, plac zabaw, 2 stoły do tenisa oraz wodny 
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plac zabaw dla dzieci. W obrębie Plaży Miejskiej znajdują się również drewniane trakty spacero-
we oraz molo. 

Fot. 23 Plaża miejska w Serocku 

 

 źródło: Serockie Inwestycje Samorządowe Sp. z o.o. 

Obiekt rekreacyjno-wypoczynkowy wraz z kąpieliskiem jest  bardzo popularnym miejscem 
wypoczynku zarówno wśród mieszkańców jak i osób odwiedzających miasto i gminę Serock. W 
letnie weekendy przy sprzyjającej pogodzie z dobrodziejstwa Plaży Miejskiej w Serocku korzysta 
ponad 1000 osób dziennie, a przez cały rok stanowi wraz z bulwarem trakt spacerowy dla osób, 
pragnących doświadczyć świeżego powietrza i relaksu.           

 

5.6. 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 Spo-
łecznej w Serocku.  
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Zadania realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej: 
1) pomoc społeczna, 
2) świadczenia rodzinne, 
3) fundusz alimentacyjny; świadczenia na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o po-

mocy 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 pu-

blicznych, 
10) wypłata jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozo-

wano 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 działal-

ności społecznej wielu grup mieszkańców – osób starszych, dzieci i młodzieży, organiza-
cji pozarządowych, grup samopomocowych, 

14) prowadzenie Klubu Senior+ w Szadkach. 
 

Dane o liczbie osób i rodzin którym udzielono pomocy i wsparcia oraz przyznano świad-
czenie w 2021 roku przedstawia poniższa tabela. 

 

Tabela 24. Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 

Nazwa wskaźnika 2020 2021 

Liczba osób korzystających z pomocy społecznej z po-
wodu problemów alkoholowych i narkotykowych 

43 41 

Liczba osób objętych wsparciem na skutek zagrożenia 
wykluczeniem społecznym 

227 216 
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Liczba rodzin objętych pomocą społeczną z powodu 
różnych, trudnych sytuacji życiowych 

271 261 

Liczba osób w wieku poprodukcyjnym objętych opieką 283 73 

Liczba bezrobotnych 464 473 

Liczba kampanii edukacyjnych przeciwdziałających 
przemocy domowej 

2 1 

 

Na terenie gminy nie ma domów pomocy społecznej. Klub Senior+ w Szadkach funkcjo-
nuje jako placówka wsparcia dziennego, w którym jest dostępnych 20 miejsc. W 2021 roku 
wszystkie dostępne miejsca zostały wykorzystane. Na terenie gminy funkcjonuje 1 mieszkanie 
chronione, w którym przebywa 1 osoba niepełnosprawna otrzymująca wsparcie  asystenta w 
codziennym funkcjonowaniu. Stopa bezrobocia dla powiatu legionowskiego w 2021 roku wyno-
siła 7,4%. 

Funkcjonują 2 gminne programy w obszarze polityki prorodzinnej: 

 Serocka Karta Dużej Rodziny 3+ - 230 rodzin ma wydane karty uprawniające do zniżek; 
 Serocki bon żłobkowy - wypłacano świadczenia w formie bonu żłobkowego dla 43 ro-

dzin. 

 

5.7. Ochrona zdrowia 
 

Szczepienia przeciwko COVID-19 

Bez wątpienia jednym z ważniejszych przedsięwzięć skierowanych do mieszkańców w 
2021 roku były szczepienia przeciwko Covid-19. Na terenie gminy funkcjonowały dwa po-
wszechne punkty szczepień – w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Se-
rocku oraz w Ośrodku Zdrowia w Zegrzu. W ciągu roku w obu tych punktach wykonano 14 949 
szczepień. 

 Oprócz funkcjonujących powszechnych punktów szczepień, w serockim ratuszu utwo-
rzono tymczasowy punkt szczepień, który funkcjonował w soboty od lipca do grudnia, w godzi-
nach 8.00-13.00 . W ratuszu zaszczepiło się 1021 osób. Utworzenie punktu oraz jego promocja 
było możliwa dzięki wsparciu z budżetu województwa mazowieckiego.  



 

104 |  

 

Programy zdrowotne 

W 2021 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 2019r., 

2. Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Miasta 
 i Gminy Serock  na lata 2020-2022 - 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 szcze-

gólnego ryzyka 
 
 Program realizowany był w okresie od 1 września 2019r. do 31 grudnia 2021r. Realizatorem 
programu był Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Serocku, ul. Kędzierskich 2, 
05-140 Serock. Program szczepień ochronnych był 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 zarobko-
wej nie podlegają obowiązkowi rozliczania się z podatku dochodowego od osób fizycz-
nych, 

4) posiadają pozytywną kwalifikację lekarską stwierdzającą brak przeciwskazań do przyję-
cia szczepionki przeciw grypie. 

 
W 2021r. w ramach „Programu polityki zdrowotnej - szczepień ochronnych przeciw grypie dla 
osób z grupy szczególnego ryzyka” zaszczepiono 341 osób. Wydatkowano kwotę 11.935,00zł.  

 
Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców Miasta i Gmi-

ny Serock na lata 2020-2022 
 
 Program jest realizowany przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Se-
rocku w okresie od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2022r.  
Do udziału w programie uprawnione są osoby, które spełnią łącznie następujące warunki: 

1) zamieszkują na terenie Miasta i Gminy Serock,  
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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 zarobko-
wej nie podlegają obowiązkowi rozliczania się z podatku dochodowego od osób fizycz-
nych.  

 
W 2021 r. w ramach „Programu polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej dla miesz-
kańców 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 
skorzystało 168 osób. 

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 2001r. 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, prowa-
dzonego 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 2022r.  poz. 633) 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 2021r., poz. 1285, z późn. zm.), 

c. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r.  poz. 217 z późn. zm.), 
d. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 305 z późn. 

zm.), 
e. ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta 

 (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. 
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Do podstawowych zadań Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Se-
rocku 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:  
a.) Przychodnia, 05-140 Serock ul. A.A. Kędzierskich 2,  
b.) Ośrodek Zdrowia w Dębem, 05-140 Serock, Dębe 38. 
c.) Ośrodek Zdrowia w Zegrzu – Filia SPZOZ w Serocku, 05-131 Zegrze ul. płk. Kazimierza Drew-
nowskiego 1. 

Świadczenia zdrowotne z zakresu medycyny szkolnej udzielane są na terenie placówek 
oświatowych w pomieszczeniach udostępnionych przez dyrektorów szkół. Pod opieką Samo-
dzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Serocku jest pięć placówek oświatowych, 
do których uczęszcza 1 800 uczniów. 
 Zgodnie ze stanem na dzień 31 grudnia 2021r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Serocku obejmował opieką medyczną łącznie 7 829 pacjentów w tym 6 966 pa-
cjentów przychodnia ul. A.A. Kędzierskich 2, 742 pacjentów Ośrodek Zdrowie w Dębe 38 oraz 121 
pacjentów Ośrodek Zdrowia Zegrze ul. płk. K. Drewnowskiego 1. Ilość zdeklarowanych pacjen-
tów w stosunku do roku ubiegłego zwiększyła się o 469 osób. 
Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej udzielili 63 416 porad lekarskich, w stosunku do roku 
ubiegłego o 18 828 porad więcej. Pielęgniarki i położna podstawowej opieki zdrowotnej wyko-
nały 16 816 świadczeń profilaktycznych, diagnostycznych, pielęgnacyjnych i leczniczych, w po-
równaniu z rokiem ubiegłym o 3 989 więcej oraz wykonały 1 459 testów antygenowych na Co-
vid-19. 

W celu kontynuacji utrzymania zwiększonej dostępności pacjentów do punktu pobrań, 
jest on czynny w godzinach od 7.00 do 10.00. 

Poradnia położniczo-ginekologiczna udzieliła 1 790 porad o wartości punktowej 
170 210,24 pkt (limit to 155 832 pkt) to jest 14 378,24 pkt ponad limit.  

Rehabilitacja lecznicza w zakresie pracowni fizjoterapii ambulatoryjnej udzieliła 9 414 wi-
zyt, w czasie których wykonano 47 070 świadczeń fizjoterapeutycznych o łącznej wartości 
punktowej 388 259,55pkt (limit to 124 236 pkt), to jest 264 023,55 pkt ponad limit.  
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Poradnia stomatologiczna przyjęła 2 600 pacjentów, którym udzielono świadczeń me-
dycznych z zakresu stomatologii o wartości punktowej w ilości 166 865,99 pkt (limit to 144 000 
pkt) to jest 22 865,99pkt ponad limit.  
W 2021 roku wyżej wymienione poradnie, poza godzinami pracy na NFZ, kontynuowały świad-
czenia  usług komercyjnych. 
SPZOZ w 2021 r. zrealizował trzy programy zdrowotne:  

1. Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Miasta  
i Gminy Serock. W okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. z w/w programu skorzystało 168 
osób.  

2. Program polityki zdrowotnej szczepień ochronnych przeciw grypie dla osób z grupy 
szczególnego ryzyka. W okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. z programu skorzystało 341 
osób. 

3. Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania cukrzycy 
typu 2. W okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. w programu skorzystało 245 osób w tym 
52 osoby zostały objęte dalszą pogłębioną diagnostyką w skład, której wchodziły pora-
dy lekarza diabetologa, dietetyka i edukacja zdrowotna. 

 
W ubiegłym roku SPZOZ zgłosił się do udziału w Narodowym Programie Szczepień przeciw-

ko wirusowi SARS-Cov-2. W ramach w/w programu powstał Punkt Szczepień Populacyjnych 
przy ul. A.A. Kędzierskich 2 w Serocku i Punkt Szczepień Powszechnych w Ośrodku Zdrowia w 
Zegrzu. 
W okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. w/w punktach zostało wykonane 14 949 szczepień prze-
ciw Covid-19, w tym 81 szczepień w domu pacjenta i 4 618 szczepień w PSP w Ośrodku Zdrowia 
w Zegrzu. 
Od lipca 2021 r. SPZOZ podpisał umowę z NFZ w sprawie realizacji programu „Profilaktyka 40 
PLUS” w sprawie organizacji i efektywności objęcia świadczeniobiorców od 40 roku życia profi-
laktyczną diagnostyką w zakresie najczęściej występujących problemów zdrowotnych 
Od września 2021r. SPZOZ w Serocku zgłosił się do NFZ jako podmiot leczniczy do wzięcia 
udziału w realizacji szczepień ochronnych przeciw grypie sezonowej w sezonie 2021/2022. W 
ramach tego programu zaszczepionych zostało 218 osób.  

Na dzień 31.12.2021 r. w SPZOZ w Serocku zatrudnionych było łącznie 11 lekarzy podsta-
wowej opieki zdrowotnej (w tym czterech lekarzy pediatrów). Dziewięciu lekarzy to lekarze 
pracujący od poniedziałku do piątku z indywidualną liczbą godzin od 5  do 8 dziennie, dwóch 
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lekarzy (pediatrzy) pracowało trzy dni w tygodniu po 3 godziny dziennie.  W 2021 roku SPZOZ 
nawiązał współpracę z jednym lekarzem medycyny rodzinnej i z jednym lekarzem zostały wy-
dłużone godziny pracy. Dodatkowo SPZOZ w Serocku nawiązał współpracę z trzema lekarzami 
do kwalifikacji pacjentów w ramach szczepień przeciwko Covid-19. 
Nieustannie od czerwca 2020r. w SPZOZ są świadczone usługi USG, których dostępność po za-
kupie nowego aparatu do ultrasonografii, została zwiększona do trzech razy w tygodniu. 
Powyższa ilość personelu medycznego pozwoliła zabezpieczyć dostępność lekarzy podstawo-
wej opieki zdrowotnej od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00.-19.00. 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013r. w sprawie świad-
czeń 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 za-
wartej z Narodowym Funduszem Zdrowia SPZOZ w Serocku ma obowiązek zapewnić dostęp-
ność do świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej od poniedziałku do piątku w godzinach 
pomiędzy 8.00 a 18.00. SPZOZ w Serocku świadczy usługi medyczne w formie teleporad jak 
również w bezpośrednim kontakcie z pacjentem. 

W gminie Serock jest 15 080 mieszkańców, z tego 51,92% społeczeństwa jest objętych 
opieką przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej tj. o 1,84% więcej niż w roku 
ubiegłym. W Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Serocku na 1000 zade-
klarowanych pacjentów przypada 1,15 lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Do roku ubiegłe-
go wskaźnik ten wzrósł o 0,20%.  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 zależ-
ności od preferowanego przez nich terminu oraz dostępności wybranego przez nich lekarza. 
Pacjenci, którzy zgłaszali się do przychodni w stanie zagrożenia zdrowia lub życia pomoc otrzy-
mywali natychmiast.  

W celu rozszerzenia działalności medycznej i podniesienia jakości świadczonych usług 
SPZOZ w Serocku w 2021 r. zakupił samochód osobowy oraz sprzęt medyczny i informatyczny 
na łączną kwotę 182 660,00zł. Odnowiono elewację budynku Ośrodka Zdrowi Dębe 38 i przy-
chodni przy ul. A.A. Kędzierskich 2 w Serocku wraz z zagospodarowaniem terenu zieleni przed 
budynkiem. 
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5.8. Transport publiczny 
 

            Rok 2021 przyniósł szereg zmian w funkcjonującej dotychczas Lokalnej Komunikacji 
Autobusowej na terenie Miasta i Gminy Serock.                                                                                                                                                                                               
            Największą z nich było wprowadzenie bezpłatnych przejazdów dla wszystkich 
pasażerów. Podyktowane zostało to przede wszystkim względami sanitarnymi. W czasach 
epidemicznych chcieliśmy wyeliminować obrót gotówki w autobusach, a także ograniczyć 
tłoczenie się pasażerów w wejściu do pojazdu. Takie rozwiązanie zmniejszyło także opóźnienia, 
które wcześniej wynikały z konieczności wydawania biletów. Zaobserwowaliśmy bardzo duże 
zainteresowanie naszymi linami, co bardzo cieszy, ponieważ przyczyniamy się do ograniczania 
używania samochodów osobowych. 
 Lokalna Komunikacja Autobusowa składa się z 9 linii. Wprowadzone zostały zmiany 
w funkcjonowaniu linii 1 i 2 ( tzw. pętli) - dzięki którym wyruszają     w przeciwnych kierunkach, 
w większości przypadków o podobnych godzinach, dzięki czemu dojazd do większości 
miejscowości został  skrócony. 
          Linie 3 i 4 (kursujące ,,za wodą”, czyli po wschodniej stronie Narwi) zostały rozszerzone  
o przystanki: ,,Kania Polska ul .Bindugi” oraz ,, Serock ul. Dłużewskich”. Zmiana podyktowana była 
wnioskami pasażerów. 

           Wprowadzono dodatkowe 3 pary kursów na linii 5 (Dębe – Legionowo – Dębe), ponadto 
5 par kursów na linii 5 zostało rozszerzonych o dodatkowy przystanek „Dębe Ośrodek Zdrowia”.  

           Linia 6 została rozszerzona o jeden dodatkowy kurs w godzinach porannych. 

           W roku 2021 r.  funkcjonowały również linie 1A i 2A (tzw. weekendowe), które obejmowały 
swym zasięgiem teren całej gminy (czyli na trasie linii 1, 2 oraz 4). Długość tych linii generowała 
jednak problemy związane z dopasowaniem ich do godzin przyjazdów/ odjazdów linii 6/6N 
(Wierzbica – Serock – PKP Legionowo).  

Od 1 stycznia 2022 roku  linie te zostaną wcielone do linii 1, 2 oraz 4 a linia 6N będzie kur-
sowała po tej samej trasie co linia 6. 
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Fot. 24 Przystanek LKA w Serocku 

 

źródło:  UMiG Serock 

     W 2021 roku funkcjonowała umowa nr AG.272.3.1.2021.DK  podpisana na podstawie art. 22 ust. 
1 pkt 4 Ustawy o Publicznym Transporcie Zbiorowym. 
Umowa dotyczyła linii1, 2, 3, 4, 5, 6, 1A, 2A oraz 6N  i wymagała od Operatora dysponowania: 

 min. 3 autobusami/busami posiadającymi minimum 30 miejsc siedzących  
min. 2 autobusami posiadającymi minimum 50 miejsc siedzących lub dwoma au-
tobusami całkowicie niskopodłogowymi o łącznej liczbie miejsc od 80 do 100  
Rok produkcji pojazdów, którymi była wykonywana usługa przewozowa nie 
mógł być wcześniejszy niż 2006 

  oraz 
 min. 2 autobusami/busami posiadającymi minimum 30 miejsc siedzących  

 min. 2 autobusami posiadającymi minimum 50 miejsc siedzących lub dwoma au-
tobusami całkowicie niskopodłogowymi o łącznej liczbie miejsc od 80 do 100 
Rok produkcji pojazdów, którymi była wykonywana usługa przewozowa nie mógł 
być wcześniejszy niż 2008. 
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             Linie wskazane w powyższej umowie zostały w większości objęte dopłatą Wojewody      
Mazowieckiego w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych. Łączna dopłata w 2021 
r.           wyniosła  1.627.813,80 zł. 

             Łącznie w 2021 r. na Lokalną Komunikację Autobusową przeznaczono 2.496.415,25 zł. 

5.8. Promocja Miasta i Gminy 
 

Promocja Miasta i Gminy Serock w 2021 roku oparta została na kilku płaszczyznach. Pan-
demia, która towarzyszyła także polskim samorządom, spowodowała konieczność ułożenia kie-
runków promocyjnych na nowo. Podłożem działań promocyjnych w omawianym roku  były dzia-
łania w formie online. Wykorzystano ten czas na budowanie tożsamości lokalnej oraz na przeka-
zywaniu mieszkańcom wiedzy o historii Miasta i Gminy Serock i jej tradycjach.  

Posłużył do tego działania realizowane przez Izbę Pamięci i Tradycji Rybackich w Seroc-
ku.  

W związku z obchodzoną 28 lutego 2021 roku – 80 rocznicą egzekucji w serockim wąwo-
zie, dokonano renowacji mogiły 22 osób zamordowanych w wąwozie nad Narwią. Uroczystości 
związane z rocznicą transmitowano na kanałach mediów społecznościowych. Wyemitowano 
także okolicznościową prelekcję dr. Sławomira Jakubczaka, pt. „Czarny piątek 28 lutego 1941 roku 
w Serocku”. Do mieszkańców skierowano także publikację dr. Jakubczaka, pt. „Zbrodnia w seroc-
kim wąwozie 28 lutego 1941 roku”, którą można otrzymać w Izbie Pamięci i Tradycji Rybackich 
w Serocku.  

W dodatku do Gazety Powiatowej „Nasza historia” ukazały się artykuły:  „Archeologiczna 
ciekawostka z Zegrza” Wawrzyńca Orlińskiego,  „Niemiecka zbrodnia w Serocku 28 lutego 1941 
roku” Sławomira Jakubczaka,  „Profesje książąt Radziwiłłów z Jadwisina” Mirosława Pakuły,  „Za-
rys dziejów fortu w Dębem” Mirosława Pakuły,  „Zarys dziejów twierdzy napoleońskiej w Seroc-
ku” Mirosława Pakuły,  „Powstanie Ochotniczej Straży Ogniowej w Serocku w 1901 r.” Sławomira 
Jakubczaka,  „Piaskarze i żwirnicy w Serocku” Sławomira Jakubczaka,  „Przyczółek serocko-
pułtuski 1944-1945” Mirosława Pakuły, „Z serockiej kroniki kryminalnej” Mirosława Pakuły i „Ge-
nerał Olimpiusz Starynkiewicz i jego twierdza w Zegrzu” Mirosława Pakuły. 
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Zrealizowano materiały filmowe o historii Serocka i związanych z nim osób: „Radziwiłłowie z 
ziemi serockiej cz.2”, „Radziwiłłowie z ziemi serockiej cz.3”, „Krasińscy – właściciele Zegrza”, 
„Twierdza napoleońska w Serocku”, „Drogi i mosty na ziemi serockiej”, „Witold Zglenicki – wizjo-
ner i filantrop”, „Heliodor Cepa – generał niezwykły”, „Porządkowanie cmentarza żydowskiego w 
Serocku”, „Stefan Hubicki – generał, minister, serocki lekarz”. 

Zorganizowano outdoorowe wystawy okolicznościowe: Katyń 1940, poświęcona seroc-
kim katyńczykom; wystawę poświęcona 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja; wystawę 
przedstawiająca postać Napoleona Bonapartego – w 200. rocznicę śmierci cesarza. 

Fot. 25 Konstytucja 3. Maja - wystawa przy Centrum Kultury 

 

źródło:  UMiG Serock 

Izba Pamięci włączyła się także w ogólnopolską akcję Noc Muzeów. Ze względu na ob-
owiązujące nadal ograniczenia, związane z pandemią, zorganizowano spacer „Śladami twierdzy 
napoleońskiej”, podczas którego mieszkańcy zobaczyli najciekawsze i najlepiej zachowane po-
zostałości budowanej w latach 1806-1811 twierdzy.  
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Z okazji święta patrona, świętego Wojciecha, dr Radosław Lolo wygłosił okolicznościo-
wą prelekcję „Żywot  Świętego Wojciecha, patrona Serocka, w kontekście drzwi gnieźnieńskich”.   

Ważnym przedsięwzięciem w ramach ochrony pamięci i miejsc historycznych było upo-
rządkowanie terenu cmentarza żydowskiego. Było to możliwe dzięki wsparciu Fundacji Dzie-
dzictwa Kulturowego. Po uzyskaniu zgody opiekuna cmentarza – Fundacji Ochrony Dziedzictwa 
Żydowskiego – rozpoczęto oczyszczanie. Prace zostały dofinansowane ze środków Ministra 
Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury 
„Kultura - interwencje 2021”, przyznanych Fundacji Dziedzictwa Kulturowego na działania Koali-
cji Opiekunów Cmentarzy Żydowskich. Partnerami porządkowania cmentarza były: Fundacja 
Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego, Miasto i Gmina Serock oraz Powiatowy Zespół Szkół Po-
nadpodstawowych im. Włodzimierza Wolskiego w Serocku.  

W ramach działań promocyjnych Referatu Komunikacji Społecznej zrealizowano gminne 
kampanie: PIT w Serocku się opłaca – w ramach której zachęcano do rozliczania PITu w gminie 
Serock, Karta Serocczanina – w ramach której zachęcano mieszkańców do wyrobienia karty, a 
przedsiębiorców do dołączenia do akcji jako jej partnerów, oferujących zniżki na swoje usługi, 
Uwolnij Rynek – w ramach której zaproponowano mieszkańcom i przebywającym w Serocku i 
turystom zostawianie aut na parkingach oddalonych od zabytkowego rynku.   

W 2021 roku zapoczątkowano także działania związane z wdrażaniem w gminie Systemu 
Informacji Miejskiej. W ramach systemu w przestrzeni publicznej zaczęły się pojawiać nowe, 
opracowane specjalnie dla Miasta i Gminy Serock, elementy identyfikacji wizualnej na nośnikach 
informacyjnych: tabliczkach adresowych, tabliczkach kierunkowych, tablicach informacyjnych. 
Do włączenia się w budowanie systemu zostali zaproszeni mieszkańcy gminy. Mogą to zrobić 
poprzez oznakowanie swoich posesji tabliczkami adresowymi w nowej, serockiej kolorystyce.  
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Fot. 26 Tabliczki numeryczne zgodne z Systemem Informacji Miejskiej 

 

 

W ramach kampanii promującej wdrażanie Systemu Informacji Miejskiej, powstał film in-
formacyjny, folderek, ulotki, billboardy promocyjne. W mediach lokalnych pojawiły się artykuły 
opowiadające o Systemie Informacji Miejskiej a na Facebooku – posty promujące temat.  

W dodatku promocyjnym Wokół Jeziora do Gazety Powiatowej zamieszczono artykuły 
„Prawdziwe i nieprawdziwe historie o zabytkach ziemi serockiej”, „Apoloniusz Kędzierski – arty-
sta, który malował nad Narwią”, „Historia serockich murali”, „Od święta Pieczonego Ziemniaka do 
Święta Darów Ziemi, czyli o serockich dożynkach”. 

Jak co roku, tak i w 2021 roku, wydanych zostało 12 numerów serockiego miesięcznika In-
formator Gminy Serock, w którym zamieszczano artykuły informujące o realizowanych w gminie 
zadaniach inwestycyjnych, przedsięwzięciach kulturalnych, sportowych, ekologicznych, admini-
stracyjnych, oświatowych, edukacyjnych, promocyjnych, itp. Ponadto artykuły informacyjne 
pojawiały się co miesiąc w dodatku do Gazety To i Owo „Dobra strona Serocka” oraz na platfor-
mie Polskiej Agencji Prasowej. Za pomocą aplikacji Blisko do mieszkańców kierowane były  waż-
ne informacje, komunikaty i apele. Powstało także szereg materiałów video, informujących o 
gminnych przedsięwzięciach, relacje z uroczystości i eventów, zapowiedzi wydarzeń.  
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Na stoisku promocyjnym, towarzyszącym  Świętu Darów Ziemi, mieszkańcy mogli 
otrzymać gminne gadżety promocyjne oraz publikacje gminne. W Izbie Pamięci i Tradycji Rybac-
kich w Serocku dostępne były bezpłatnie wydane przez Urząd książki i materiały informacyjne. 
Przygotowano także gminny kalendarz ścienny, na planszach którego znalazły się gminne miej-
sca historyczne autorstwa malarza Stanisława Bieniasa.  

 

5.9. Funkcjonowanie gminnych jednostek organizacyjnych 

5.9.1. Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej  

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 1.900.000 zł. Dzięki niej reali-
zowano zimowe utrzymanie 96 km dróg asfaltowych, 102 km dróg gruntowych, 54 km chodni-
ków, wyrównano i utwardzono powierzchniowo blisko 100 km dróg gruntowych, uzupełniono 
blisko 1600 m² ubytków w nawierzchni asfaltowej oraz wymieniono około 80 szt. znaków ozna-
kowania pionowego. Odnowiono lub pomalowano blisko 5500 m² oznakowania poziomego. 
Ponadto na drogach gminnych wykonano szereg prac polegających na konserwacji istniejących 
rowów, przepustów drogowych i odwodnień, usunięto 20.000 m²  zakrzaczeń, przeprowadzono 
zabiegi pielęgnacyjne na 430 drzewach, zbierano odpady oraz koszono trawę na poboczach 
dróg i terenach zielonych. Wielokrotnie przeprowadzano mechaniczne zamiatanie dróg o na-
wierzchni utwardzonej.  

W 2021 roku przeprowadzono i rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na „Zimowe 
utrzymanie dróg i chodników na terenie miasta i gminy Serock w sezonie zimowym 2021/2022”. 
Umowa została podpisana z firmą zewnętrzną, która w postępowaniu przetargowym zapropo-
nowała 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 40 km chodników i ścieżek 
rowerowych. Umowa została zawarta do dnia 15 kwietnia 2022 roku. Wartość zamówienia, 
zgodnie z podpisaną umową wyniosła 602.310,30 zł brutto. W zakresie zimowego utrzymania 
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znajdują się również drogi, ulice place oraz parkingi zlokalizowane w Serocku, a nie uwzględnio-
ne w umowie z firmą zewnętrzną. Zadania te Zakład realizuje własnym sprzętem. Na wyposaże-
niu znajdują się trzy ciągniki do odśnieżania chodników, dwa ciągniki do odśnieżania ulic, trzy 
posypywarki ciągnikowe, ładowarka ciągnikowa, samochód ciężarowy wyposażony w pług i 
posypywarkę. 

W 2021 roku MGZGK w ramach funduszy sołeckich zlecił montaż 5 progów zwalniających 
z kostki brukowej na drogach gminnych w miejscowościach: Wola Smolana    (1 szt.), Dosin (1 
szt.), Zabłocie (1 szt.), Wierzbica (2 szt.). Powyższe urządzenia wpłyną na poprawę bezpieczeń-
stwa ruchu drogowego, zwłaszcza pieszych użytkowników drogi.  

Również z funduszu sołeckiego wsi Kania Nowa zainstalowano nową wiatę przystankową 
typu „ATENA”. Wiata zlokalizowana jest przy ul. Nadbużańskiej (pętla). Wymiana wiaty na nową 
znacząco poprawiła bezpieczeństwo i komfort osób oczekujących na autobus szkolny lub linii 
lokalnej.  

W 2021 roku Miejsko – Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku realizował poro-
zumienie zawarte ze Starostą Legionowskim dotyczące bieżącego utrzymania dróg powiato-
wych. W ramach zawartego porozumienia Zakład wykonywał mechaniczne zamiatanie dróg, 
koszenie terenów zielonych oraz poboczy dróg, chemiczne zwalczanie chwastów na chodni-
kach, sprzątanie pasów drogowych z zalegających odpadów oraz przekazaniem ich do utylizacji. 
Łącznie na ten cel wydatkowano kwotę blisko 250.000 zł. 

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 112,35 ton odpadów. W wyniku pielęgnacji i utrzymania gminnych terenów zieleni zebra-
no i przekazano do zagospodarowania 78,10 tony odpadów ulegających biodegradacji. 

Administracja zasobem mieszkaniowym gminy 

Dane dotyczące administrowania mieszkaniowym zasobem gminy zostały omówione  
w rozdziale 3.3.1 niniejszego opracowania. 
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Zasady polityki czynszowej. 

Zasady polityki czynszowej Miasta i Gminy Serock określa Uchwała Rady Miejskiej w Se-
rocku 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 czerw-
ca 2013 roku w sprawie uchwalenia stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali wcho-
dzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Miasto i Gmina Serock. W  gminnych zasobach 
mieszkaniowych  stawka bazowa czynszu wynosi 5,05 zł /m2.  

Stawka bazowa czynszu obejmuje lokale mieszkalne wyposażone we wszystkie urządze-
nia 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 25. Wartości stawek 

 

Kategoria 

 

Wartość stawki 
bazowej  

[%] 

 

Wyposażenie lokali w urządzenia techniczne i instalacje 

I 100 
wyposażenie lokalu w centralne ogrzewanie oraz w ciepłą wodę użyt-
kową 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 

 



 

118 |  

 

 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 re-
monty i konserwacje, roczne przeglądy budowlane, kominiarskie, gazowe i elektryczne. 

Zakład zarządzając gminną substancją mieszkaniową w stosunku do najemców znajdują-
cych się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej lub postępowanie egzekucyjne okazało niesku-
teczne lub najemca zmarł stosuje umorzenia należności pieniężnych. 2021 roku zastosowano 12 
umorzeń na kwotę 26.116,23 zł plus odsetki 1.961,43 Powodem umorzeń była nieskuteczność eg-
zekucji 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. Zakład prowadząc swoją działalność stosował również ulgi wynikające z „Serockiej 
Karty Dużej Rodziny 3+”. W 2021 roku z ulg karty skorzystało 7 rodzin, a łączna kwota udzielo-
nych ulg wyniosła 5.053,82 zł. 

 Liczba mieszkań 207 w tym socjalnych 50. Zakład zarządza 3 Wspólnotami mieszkaniowy-
mi ( Kościuszki 9, Nasielska 1 oraz Zielona 5) oraz 18 budynkami komunalnymi. W 2021 r. sprzeda-
no cztery lokale. . W 2021 r. przeprowadzono szereg prac konserwacyjnych mieszkaniowego za-
sobu gminy. Wyremontowano pojedyncze lokale takie jak przy: ul. Pułtuskiej 15/4, Kościuszki 
13/10, Wyzwolenia 7/3, Pułtuskiej 17/1 czy Nasielskiej 1/30. Dodatkowo wykonaliśmy również licz-
ne naprawy i remonty kominów dymowych.. Ponadto wykonaliśmy wymianę zasobnika na cie-
płą wodę w budynku przy ul. Polnej 51. W 2021 roku wykonano remonty gminnej substancji 
mieszkaniowej na kwotę ponad 200.000 zł. 

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. 
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5.9.2. Miejsko-Gminny Zakład Wodociągowy 

W 2021 roku Miejsko-Gminny Zakład Wodociągowy w Serocku administrowała 14 sta-
cjami wodociągowymi o dobowej zdolności produkcyjnej równej 7587 m3 oraz 230,7 km sieci 
wodociągowej tworzącej dwa niezależne układy wodociągowe: wodociąg wschodni i wodociąg 
zachodni.   

Na koniec 2021 roku było 5556 czynnych przyłączy wodociągowych w tym 4821 przyłą-
czy do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania. W ciągu roku zostały wykonane 
następujące zadania inwestycyjne: 

1. Wybudowano sieć wodociągową we wsi Marynino ul. Waniliowa 
2. Wybudowano sieć wodociągową wraz z przyłączami we wsi Nowa Wieś ul. Tolka Banana 
3. Wybudowano odcinek sieci wodociągowej łączącej wsie Pobyłkowo i Wierzbica 
4. Wybudowano sieć wodociągową we wsi Ludwinowo Dębskie 
5. Wybudowano sieć wodociągową we wsi Stasi Las ul. Radosna  
6. Wybudowano sieć wodociągową we wsi Jachranka ul. Dosińska 
7. Przebudowano sieć wodociągową w Serocku ul. Polna 
8. Przebudowano przyłącza wodociągowe we wsi Stanisławowo 
9. Wykonano dokumentację techniczną na budowę sieci wodociągowej we wsi Łacha ul. 

Kręta 
10. Wykonano dokumentację techniczna na budowę sieci wodociągowej w Serocku ul. 

Traugutta, Pogodna, Miła i Spokojna   
11. Wykonano dokumentację techniczną na przebudowę sieci wodociągowej we wsi Mary-

nino  - drogi powiatowe 
12. Wykonano dokumentację techniczną modernizacji ujęcia wody i SUW Stasi Las 

5.10 Bezpieczeństwo 

Straż Miejska 

       Straż Miejska w Serocku funkcjonuje w systemie dwuzmianowym. Każdego dnia strażni-
cy 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 zależno-
ści od pory roku. W sezonie letnim liczba mieszkańców naszej gminy wzrasta kilkukrotnie. Atrak-
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cyjność miejsca woda – las ściąga do nas tysiące wczasowiczów łaknących świeżego powietrza i 
atrakcji przyrodniczych. 
 

Strażnicy Miejscy w 2021 r. podejmowali interwencje związane  m. in.: 
 zakłócenie porządku publicznego i ciszy nocnej mieszkańców (335 interwencji), 
 interwencje drogowe, związane w szczególności z niewłaściwym parkowaniem auta 

(423 interwencji), 
 awarie urządzeń technicznych na terenie miasta i gminy (123 interwencje), 
 ochrona środowiska (250 interwencji) 
 zgłoszenia dotyczące zwierząt (727 interwencji) 
 zagrożenie życia i zdrowia (108 interwencji) 
 nietrzeźwe osoby (76 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 korona wirusa sars-cov-2, zajmowali się dystrybucją wśród mieszkań-
ców i instytucji środków ochrony osobistej (maseczek) i środków dezynfekujących.              W 
związku z uruchomieniem w urzędzie sali przyjęć interesantów strażnicy pełnią także rolę ob-
sługi petentów w kwestii weryfikacji indywidualnych potrzeb i pokierowania petenta do wła-
ściwego stanowiska urzędniczego. 
      Straż Miejska odpowiada także za obsługę systemu monitoringu wizyjnego, który w mi-
nionym 2021 r. został dodatkowo rozbudowany i zmodernizowany. Rozszerzono obszar monito-
rowany  (także o obiekty gminne) za sprawą zakupu nowych kamer, umożliwiających obserwa-
cję otoczenia w wysokiej jakości obrazu, co znacząco ułatwia wykonywanie ustawowych obo-
wiązków. 
  Straż Miejska w Serocku blisko współpracuje z miejscowym Komisariatem Policji. Organi-
zujemy wspólne służby, wymieniamy informacje, a także wspólnie przeprowadzamy zajęcia dy-
daktyczne 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. 
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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 87 
druhów, którzy o każdej porze dnia i nocy gotowi są nieść pomoc wszystkim potrzebującym. 
Ochotnicze Straże Pożarne naszej gminy dysponują sześcioma  ciężkimi i średnimi samochodami 
ratowniczo gaśniczymi oraz trzema pojazdami lekkimi oraz dużą ilością sprzętu gaśniczego. 
W 2021 roku jednostki OSP Miasta i Gminy Serock uczestniczyły w ponad 354 działaniach ratow-
niczo gaśniczych na terenie gminy Serock jak również na terenach innych gmin.  
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na podstawie danych zgromadzonych w publicznie dostępnych bazach danych, materiałów przekazanych przez: 

Referaty Urzędu Miasta i Gminy w Serocku, 
Jednostki Organizacyjne Miasta i Gminy Serock 
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