
 
 

 

UCHWAŁA Nr XXXI/393/2013 

RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE 

z dnia 29 maja 2013 r. 

 
w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Bornego Sulinowa”. 

 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz uchwały Nr XXXVII/258/93 Rady Gminy  
w Silnowie z dnia 16 grudnia 1993 r. w sprawie trybu nadawania  tytułu Honorowy Obywatel 
Bornego Sulinowa, zmienionej uchwałą Nr XXXIX/540/98 Rady Miejskiej w Bornem 
Sulinowie z dnia 17 czerwca 1998 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie 
nadawania tytułu „Honorowy Obywatel Bornego Sulinowa” oraz uchwałą Nr VIII/80/2003 
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 23 lipca 2003 r. zmieniającą uchwałę w sprawie 
nadawania tytułu „Honorowy Obywatel Bornego Sulinowa”, na wniosek Burmistrza Bornego 
Sulinowa Rada Miejska w Bornem Sulinowie uchwala, co następuje: 
 
      
 § 1. Nadaje się tytuł „Honorowy Obywatel Bornego Sulinowa” księdzu Jerzemu 
Stadnikowi – proboszczowi parafii pw. św. Brata Alberta w Bornem Sulinowie.  
 
     §  2.  Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi Bornego Sulinowa. 
 
     §  3.  Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
     

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
UZASADNIENIE 
 

Zgodnie z zapisami uchwały w sprawie nadawania tytułu „Honorowy Obywatel Bornego 

Sulinowa” może być on przyznany miedzy innymi na wniosek Burmistrza za popularyzację  

i stworzenie pozytywnego klimatu wokół miasta Borne Sulinowo, za pomoc w nawiązywaniu 

kontaktów i pozyskiwaniu inwestorów na rzecz miasta, za szczególne zaangażowanie 

gospodarcze w rozwój Bornego Sulinowa, za sponsorowanie i wniesienie osobistego wkładu 

majątkowego lub osobistego na rzecz miasta, za wkład pracy w rozwój bazy społeczno-kulturalnej 

Bornego Sulinowa, za nieodpłatne opracowanie materiałów dokumentacyjnych, źródłowych, 

historycznych itp. związanych z Bornem Sulinowem. 

 

Składając na ręce Przewodniczącego Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie wniosek  

o nadanie tytułu „Honorowy Obywatel Bornego Sulinowa” dla księdza dziekana Jerzego miałam 

na względzie całokształt działalności księdza proboszcza w środowisku lokalnym, zarówno  

w sferze duchowej (jako kapłana) oraz społecznej (jako mieszkańca). 

Ksiądz dziekan Jerzy Stadnik odebrał święcenia kapłańskie 30 kwietnia 1978r. Od 01 lipca 

1995r. jest proboszczem parafii pw. św. Brata Alberta w Bornem Sulinowie. Pełni też funkcję 

dziekana dekanatu Szczecinek.  

Borne Sulinowo jako miasto tworzące się na terenach przejętych po Jednostkach Armii 

Rosyjskiej, gdzie napływała ludność z całego kraju o różnej przeszłości, kulturze,  

z różnymi doświadczeniami i nadziejami wiązanymi z osiedleniem się w Bornem Sulinowie, 

wymagało również – obok działań organizacyjnych zmierzających do zagospodarowania miasta i 

przystosowania do potrzeb ludności cywilnej – wsparcia duchowego i  moralnego.  

W swojej misji duszpasterskiej poświęcił się Bornemu Sulinowu i dzięki osobistemu 

zaangażowaniu przyczynił się do rozwoju duchowego i społecznego miasta.  

Chciałabym wyrazić  księdzu dziekanowi  podziękowania za przebywanie wśród nas, za 

Jego ojcowskie serce dla całej społeczności wierzących, za otwarte drzwi dla wszystkich 

interesantów, za umiejętność dialogu. 

Ksiądz dziekan Jerzy Stadnik wykazał wyjątkowe zaangażowanie osobiste w tworzeniu 

duchowych podstaw społeczności lokalnej. Swym działaniem, poświęceniem osobistego czasu 

oraz posiadanym szczególnym darem zjednywania sobie ludzi stworzył pozytywny klimat wokół 

miasta.  

W sposób szczególny uczestniczył w najważniejszych wydarzeniach związanych nie tylko 

z życiem duchowym, ale i społecznym oraz gospodarczym, nadając im wyższą rangę .  

Przyznanie tytułu „Honorowy Obywatel Bornego Sulinowa” jest wyrazem naszej 

najgłębszej wdzięczności i wielkiego uznania na rzecz wspierania różnych działań i inicjatyw 

służących dobru wspólnemu.  

Przez wielu wierzących postrzegany jest jako człowiek wielkiego serca, niezwykle szczery, 

pogodny, oddany swojemu miastu. Tytuł  „Honorowy Obywatel Bornego Sulinowa” z pewnością 

jeszcze bardziej przyczyni się do promowania całego naszego regionu.  

W związku z powyższym należało podjąć powyższą uchwałę. 

 


