
UCHWAŁA NR XXXIV/211/2021 
RADY MIEJSKIEJ JABŁONOWA POMORSKIEGO 

z dnia 24 czerwca 2021 r. 

w sprawie nadania Honorowego Obywatela Miasta Jabłonowa Pomorskiego 
Czesławowi Głowackiemu 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 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 
(Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2020 roku, poz. 5055) uchwala, co następuje: 

§ 1. Wyrażając uznanie za zasługi dla Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie nadaje się Panu 
Czesławowi Głowackiemu tytuł „Honorowego Obywatela 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. 2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2020 roku, poz. 713 i 1378) do wyłącznej właściwości rady gminy należy
nadawanie honorowego obywatelstwa gminy. 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".

Pan Czesław Głowacki od niemal trzydziestu lat jest pracownikiem samorządowym.
Ofiarnie pełnił i pełni działalność publiczną Sprawował funkcję Dyrektora, najpierw Zakładu
Obsługi i Utrzymania Dróg Powiatowych w Brodnicy, członka Komisji ds. Infrastruktury
Kujawsko-Pomorskiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, a przez okres trzech kadencji był
także ławnikiem w Sądzie Rejonowym w Brodnicy. Od lat głównym jego zainteresowaniem jest
poprawa bezpieczeństwa, zwłaszcza bezpieczeństwa drogowego, poprzez wprowadzanie istotnych
zmian organizacyjnych i porządkowych w sposobie zarządzania drogami powiatowymi, a także
realizacja istotnych dla społeczności lokalnej inwestycji na terenie Powiatu Brodnickiego. Nie do
przecenienia jest jego wkład w pozyskiwanie środków unijnych i innych, w tym krajowych,
na przebudowę dróg powiatowych, mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa użytkowników
dróg. Wiedza zawodowa i doświadczenie Pana Czesława Głowackiego wniosły istotny wkład
w tworzenie i rozwój lokalnych samorządów. Jego wyjątkowe zaangażowanie w realizację zadań
kierowanej jednostki organizacyjnej Powiatu Brodnickiego odczuwane jest przez władze Miasta
i Gminy Jabłonowo Pomorskie oraz naszych mieszkańców. Dzięki jego szczególnym osobistym
wysiłkom, życzliwości na powstające oczekiwania naszego samorządu oraz potrzeby jego
mieszkańców, występuje w naszym środowisku, tak bardzo pożądane w życiu publicznym,
zjawisko synergii. Gmina i Powiat poprzez swą jednostkę Zarząd Dróg Powiatowych w Brodnicy,
wytwarzają wartość dodaną w sferze usług publicznych związanych z infrastrukturą drogową
i komunalną. Nie byłoby tego gdyby nie - wykraczająca poza zwykłe standardy, otwartość
na współpracę Pana Czesława Głowackiego. Mając powyższe na uwadze należy uznać za zasadne
nadanie Panu Czesławowi Głowackiemu Honorowego Obywatelstwa Miasta Jabłonowa
Pomorskiego.

Burmistrz Miasta i Gminy
Jabłonowo Pomorskie

Przemysław Górski
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