
UCHWAŁA NR XXXVII/248/2022 
RADY GMINY ZAWONIA 

z dnia 29 kwietnia 2022 r. 

w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Zawonia” 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2022 r. poz. 559) oraz uchwały Rady Gminy Zawonia nr XXXV/267/2014 z dnia 13 czerwca 2014 r. 
w sprawie ustanowienia tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Zawonia” oraz określenia trybu i zasad nadawania 
tytułu, Rada Gminy Zawonia uchwala, co następuje: 

§ 1. Nadaje się tytuł „Honorowego Obywatela Gminy Zawonia” ś.p. Panu Jerzemu Plakowi. 

§ 2. Wniosek Wójta Gminy Zawonia o nadanie tytułu „Honorowego Obywatela Gminy Zawonia” ś.p. Panu 
Jerzemu Plakowi stanowi załącznik do uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zawonia. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodnicząca Rady Gminy 
Zawonia 

 
 

Grażyna Ogrodowicz-Nitka 
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Wniosek 

o nadanie tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Zawonia”  

 

Imię i nazwisko oraz data i miejsce urodzenia kandydata; Data śmierci kandydata:  

Jerzy Plak  ur. 27 marca 1957 r. w Trzebnicy;  zm. 12 lutego 2022 r.  

 

Ostatnie miejsce zamieszkania zmarłego kandydata:  

 

 

Krótka charakterystyka kandydata:  

Jerzy Plak uczęszczał do szkoły podstawowej w Złotowie. Następnie był uczniem szkoły 

zawodowej w Trzebnicy, którą ukończył w 1975 r. uzyskując zawód ślusarza. Potem podjął pracę 

we Wrocławiu w zakładzie Pafawag, a od 1976 r. do 1986 r. był zatrudniony w zakładzie pracy 

Dolmel we Wrocławiu. Pracując w Dolmelu odbył służbę wojskową. W 1986 r. podjął pracę 

w zakładzie Polar we Wrocławiu, na stanowisku monter instalacji sieci wodnej, gdzie był 

zatrudniony do 2021 r., po czym przeszedł na emeryturę. Jerzy wraz z żoną             byli rodzicami 

pięciorga dzieci. 
 

Opis zasług kandydata:  

Jerzy Plak przez całe swoje życie aktywnie uczestniczył w życiu społecznym Złotowa. W wieku 

21 lat wstąpił do OSP w Złotowie, które współtworzył jego ojciec – Tadeusz Plak. Tradycja 

rodzinna oparta na działaniu i pomaganiu innym w chwilach zagrożenia, przeszła z ojca na syna 

i nadal jest kontynuowana w rodzinie Plaków, gdyż syn Jerzego jest również strażakiem 

ochotnikiem. W 1986 r. druh Jerzy został wybrany na prezesa w jednostce OSP Złotów i przez               

30 lat sprawując tę funkcję, przyczynił  się do rozwoju powyższej jednostki. W czasie kadencji 

doprowadził do remontu remizy w Złotowie, wyłożenia kostką placu wjazdowego przed remizą, 

utworzenia zaplecza kuchennego oraz łazienki. Za jego kadencji jednostka pozyskała kilka 

samochodów strażackich. Przyczynił się również do stworzenia sztandaru dla swojej jednostki. 

Jerzy Plak był nie tylko aktywny jako strażak, ale również był członkiem rady parafialnej 

i pomagał w renowacji drewnianego kościoła w Złotowie, chroniąc go przez zniszczeniem. Był 

zawsze pomocny i uczynny dla mieszkańców. Służył radą i wsparciem nie tylko swoim 

najbliższym, ale każdemu kto go o to poprosił. Szanowano jego zdanie, a wszelkie proponowane 

przez niego inicjatywy były społecznie akceptowane i zyskiwały wielu zwolenników 

i naśladowców. Magia jego działania czyniła go człowiekiem niezwykłym. 

 

Dane wnioskodawcy 

Wójt Gminy Zawonia, ul. Trzebnicka 11, 55-106 Zawonia 
 

 

 Wójt Gminy Zawonia 

Zawonia, 24.04.2022 r.                                                                       Agnieszka Wersta                             

          data                                                                                          podpis 
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UZASADNIENIE 

Zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do wyłącznej 
kompetencji Rady Gminy należy nadawanie honorowego obywatelstwa gminy. 
Możliwość nadania tytuł Honorowego Obywatela Gminy Zawonia osobom szczególnie 
zasłużonym dla Gminy została określona w uchwale Rady Gminy Zawonia nr XXXV/267/2014 z 
dnia 13 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Zawonia” 
oraz określenia trybu i zasad nadawania tytułu.  
Nominacja ś.p. Pana Jerzego Plaka została uzasadniona we wniosku stanowiącym załącznik do 
uchwały. 
Podjęcie uchwały jest zgodne z obowiązującym prawem oraz wnioskami płynącymi ze środowisk 
społecznych i stanowi o szczególnym stosunku mieszkańców do osoby nominowanej.  
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