projekt

Uchwała Nr ....................
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia .................... 2016 r.
w sprawie przyznania dyplomu honorowego "Za zasługi dla miasta Jaworzna"
Panu Markowi Nowakowi
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:
Dz. U. z 2015 poz. 1515 późn.zm.) oraz zgodnie z § 1 ust. 4 uchwały Nr XI/105/95 Rady Miejskiej
w Jaworznie z dnia 20 kwietnia 1995 r. w sprawie ustanowienia dyplomu honorowego „Za zasługi dla
miasta Jaworzna”, zmienionej uchwałą Nr XV/160/2011 z dnia 24 listopada 2011 r.
Rada Miejska w Jaworznie
uchwala, co następuje:
§1
Przyznać Panu Markowi Nowakowi s.Władysława – dyplom honorowy „Za zasługi dla miasta
Jaworzna”.
§2
Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Jaworznie.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Wiesław Więckowski
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UZASADNIENIE
Do Przewodniczącego Rady Miejskiej wpłynął wniosek Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków koło
w Jaworznie o wszczęcie procedury przyznania dyplomu honorowego „Za zasługi dla miasta Jaworzna”
Panu Markowi Nowakowi.
Wniosek został rozpatrzony pozytywnie przez Zespół w składzie: Przewodniczący Rady Miejskiej,
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, Przewodniczący stałych Komisji Rady, Prezydent Miasta, zgodnie
z zapisami uchwały Nr XI/105/95 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 20 kwietnia 1995 r. w sprawie
ustanowienia dyplomu honorowego „Za zasługi dla miasta Jaworzna”, zmienionej uchwałą Nr XV/160/2011
z dnia 24 listopada 2011 r.
Pan Marek Nowak, syn Władysława jest rodowitym jaworznianinem i to z Jaworznem od najmłodszych lat
związał Go los. W Jaworznie ukończył Technikum Górnicze i rozpoczął pierwszą pracę. Swoją karierę
zawodową rozpoczął początkowo jako szeregowy pracownik KWK Jaworzno, by po latach ciężkiej pracy
wstąpić w szeregi nadzoru dołowego. Po przejściu na zasłużoną emeryturę rozpoczął działalność
w organizacjach pozarządowych.
W 1999 roku Pan Marek Nowak zapoczątkował pracę jaworznickiego oddziału Polskiego Stowarzyszenia
Diabetyków, którego to oddziału jest prezesem do dnia dzisiejszego.
Działania Pana Marka Nowaka jako Prezesa Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków koło w Jaworznie mają
na celu popularyzację zdrowego trybu życia oraz szerzenia wiedzy o cukrzycy – chorobie XXI wieku – wśród
mieszkańców miasta Jaworzna. Pan Nowak jest organizatorem między innymi tzw. „białych sobót”, gdzie
przeprowadzane są badania profilaktyczne wśród mieszkańców Jaworzna.
W 2013 roku wraz z kilkoma mieszkańcami Jaworzna współuczestniczył w założeniu Stowarzyszenia
Emerytów i Rencistów „Wigor”. Natomiast w 2015 roku był inicjatorem założenia Stowarzyszenia Dzieci
i Młodzieży chorych na cukrzycę „Karolinka”. Stowarzyszenie to ma na celu pomoc nie tylko dzieciom
i młodzieży chorym na cukrzycę, ale w szczególności pomoc rodzicom swoich podopiecznych.
Pan Marek Nowak poprzez swoje zaangażowanie w poszczególnych stowarzyszeniach promuje swoje
rodzinne miasto jako miasto aktywne, pełne energii i zdrowia. Jest człowiekiem, który potrafi zgromadzić
wokół siebie ludzi w każdym przedziale wiekowym - od malca po człowieka w podeszłym wieku. Posiada
On wewnętrzną potrzebę pomagania mieszkańcom Jaworzna, mając na uwadze dobro społeczności
miasta. Dzięki swojemu zaangażowaniu otrzymywał także liczne nagrody między innymi odznaki PSD
od srebrnej do złotej oraz w 2009 roku złotą odznakę – zasłużony dla Województwa Śląskiego.
W związku z powyższym zasadne jest przygotowanie ww. projektu uchwały.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Jaworznie
Wiesław Więckowski

Jaworzno, 7 marca 2016 r.
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