
UCHWAŁA NR 1523/L/2018
RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE

z dnia 29 sierpnia 2018 r.

w sprawie nadania godności "Zasłużony dla Gminy Piaseczno" Panu  Andrzejowi Rutkowskiemu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. 
z 2018 r. poz. 994 ze zmianami) w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie nr 1395/XLVI/2018 
z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie ustanowienia godności: "Honorowy Obywatel Gminy Piaseczno" 
i "Zasłużony dla Gminy Piaseczno" oraz ustalenia zasad i trybu ich przyznawania

Rada Miejska w Piasecznie, uchwala co następuje:

§ 1. 
W uznaniu zasług dla Gminy Piaseczno w działalności społecznej na rzecz jej mieszkańców, nadaje się 
godność "Zasłużony dla Gminy Piaseczno"  Panu Andrzejowi Rutkowskiemu.

§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.

§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Piasecznie

mgr inż. Piotr Obłoza
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UZASADNIENIE

Pan Andrzej Rutkowski był wieloletnim Radnym Rady Miejskiej w Piasecznie. Jako Radny
wnioskował i wdrażał wiele cennych inicjatyw m.in. dot. budownictwa mieszkaniowego,
modernizacji wielu ulic, budowy nowych chodników, modernizacji i rozbudowy szpitala
powiatowego. Pełnił także funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.

Dzięki jego działalności w społecznych komitetach udało się wybudować sieć gazową w
ul. Chopina oraz wybudować sieć wod-kan w południowym rejonie miasta.

Pan Andrzej Rutkowski przez wiele lat był Przewodniczącym Społecznej Komisji Mieszkaniowej.
Był inicjatorem rozpoczęcia budowy nowych budynków komunalnych i socjalnych przy
ul. Urbanistów w Piasecznie.

Był także inicjatorem renowacji zaniedbanego Cmentarza Parafialnego. Kierując powołanym
Społecznym Komitetem Renowacji Cmentarza Parafialnego w okresie dwóch kadencji skutecznie
doprowadził do zmiany wizerunku tego zabytkowego obiektu. Obecnie jako Honorowy
Przewodniczący współpracuje z zarządem Komitetu w zakresie renowacji zabytkowych
grobowców i organizacji corocznych kwest.

Doceniając duże zaangażowanie, aktywność i efekty społecznej działalności Pan Andrzej
Rutkowski został odznaczony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego złotą odznaką
"Za opiekę nad zabytkami" oraz przez Prezydenta RP - Złotym Krzyżem Zasługi.

Jest wieloletnim członkiem Towarzystwa Przyjaciół Piaseczna, które to właśnie wystąpiło z
wnioskiem o nadanie mu godności "Zasłużony dla Gminy Piaseczno". Komisja Promocji Rady
Miejskiej pozytywnie zaopiniowała ww. wniosek.

Mając na uwadze dotychczasową działalność Pana Andrzeja Rutkowskiego i jego wybitne zasługi
dla rozwoju Gminy Piaseczno w działalności społecznej na rzecz mieszkańców wydaje się, że
przyznanie mu godności "Zasłużony dla Gminy Piaseczno" jest w pełni uzasadnione.

Id: 56B60C47-1B54-415A-9A63-4FD578AA0567. Podpisany Strona 1




