
UCHWAŁA NR XXXIV/209/21 
RADY MIEJSKIEJ JABŁONOWA POMORSKIEGO 

z dnia 24 czerwca 2021 r. 

w sprawie nadania tytułu "Zasłużonego dla Miasta Jabłonowa Pomorskiego" 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 
roku, poz. 713 i 1378) i § 25 ust. 6 Statutu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie stanowiącego załącznik 
do uchwały Nr XXVI/155/20 Rady Miejskiej Jabłonowo Pomorskie z dnia 22 października 2020 roku 
w sprawie Statutu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie Jabłonowo Pomorskie (Dz. Urz. Woj. Kuj.-
Pom. z 2020 roku, poz. 5055) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Wyrażając uznanie za wkład pracy i zaangażowanie w rozwój i podnoszenie edukacji i opieki 
szkolnej na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie nadaje się Pani Elżbiecie Zielaskowskiej tytuł 
"Zasłużonego dla Miasta Jabłonowa Pomorskiego". 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie. 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Zbigniew Mikulicz 
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UZASADNIENIE

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

(Dz.U. z 2020 roku, poz. 713 i 1378) do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy

pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej. Z kolei § 25 ust. 6

Statutu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie stanowiącego załącznik do uchwały

Nr XXVI/155/20 Rady Miejskiej Jabłonowo Pomorskie z dnia 22 października 2020 roku

w sprawie Statutu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie Jabłonowo Pomorskie (Dz. Urz. Woj.

Kuj.-Pom. z 2020 roku, poz. 5055) stanowi, że Rada może nadawać tytuł "Honorowego Obywatela

Miasta Jabłonowa Pomorskiego" lub tytuł "Zasłużonego dla Miasta Jabłonowa Pomorskiego".

Pani Elżbieta Zielaskowska posiada 36 letni staż pracy w placówkach oświatowych z terenu Miasta

i Gminy Jabłonowo Pomorskie, pracując na ich rzecz nieprzerwanie od 1985 roku. Przez całą

karierę zawodową jako, pedagog, Pani Elżbieta Zielaskowska miała duży wpływ na rozwój oświaty

w Mieście i Gminie Jabłonowo Pomorskie. Po trzech latach praktycznego wdrożenia do zawodu

nauczyciela została dyrektorem Szkoły Podstawowej w Płowężu. Podczas sprawowania

wspomnianej funkcji przez kolejne 3 lata, w placówce wykonano szereg prac, które podniosły

standard funkcjonowania szkoły. Wykonano między innymi remont dachu w pawilonie szkolnym

i pracowni zajęć technicznych, uporządkowano strych budynku gospodarczego oraz budynku

szkoły. Następnie Pani Elżbieta Zielaskowska w 1998 roku na krótko objęła funkcję dyrektora

szkoły podstawowej w Kamieniu. Placówka po niedługim okresie czasu, ze względu na reformę

oświaty, została zlikwidowana. W 1999 roku Pani Elżbieta Zielaskowska podjęła wyzwanie

stworzenia struktury całkiem nowej w systemie oświaty szkoły, zostając dyrektorem gimnazjum.

Pomimo początkowych trudności związanych z bazą lokalową nowopowstałej placówki udało

się sprawnie wdrożyć pełną dokumentację szkoły oraz strukturę organizacyjną, która usprawniła

pracę kadry pedagogicznej, zaś system edukacyjny w palcówce był zgodny z zasadami bhp,

a uczniowie oprócz nauki mogli jeszcze rozwijać swoje zainteresowania oraz umiejętności.

Podczas pełnienia funkcji dyrektora gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Jabłonowie Pomorskim

przez panią Elżbietę Zielaskowską w 2003 roku oddano do użytku nowy budynek szkoły.

Dzięki odpowiedniemu zarządzaniu zasobami ludzkimi oraz odpowiedniemu gospodarowaniu

budżetem szkoły udało się doposażyć szkołę w oparciu o innowacyjne rozwiązania, poprzez zakup

wyposażenia pracowni komputerowej czy uzupełnienie księgozbioru biblioteki. Pani Elżbieta

Zielaskowska to nie tylko dyrektor, ale również powszechnie szanowany nauczyciel języka
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polskiego, zaangażowany w wiele inicjatyw i projektów służącym tysiącom absolwentów, którym

podczas zajęć lekcyjnych przekazywała tajniki języka ojczystego w sposób rzetelny i

profesjonalny. Za swoją pracę Pani Elżbieta Zielaskowska otrzymała wiele wyróżnień i nagród

m.in.: medal 80-lecia Wojewódzkiego Oddziału Związku Bokserskiego w uznaniu wsparcia

młodzieżowej sekcji bokserskiej (2006r.), brązowy medal za zasługi dla miasta Jabłonowo

Pomorskie (2009r.), srebrny medal Prezydium Oddziału Wojewódzkiego Straży Pożarnej za zasługi

na rzecz pożarnictwa (2009r.), nagroda Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty (2010r.). Mając

powyższe na uwadze należy uznać za zasadne nadanie Pani Elżbiecie Zielaskowskiej tytułu

"Zasłużonego dla Miasta Jabłonowa Pomorskiego".

Burmistrz Miasta i Gminy

Jabłonowo Pomorskie

Przemysław Górski
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