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z dnia  19 stycznia 2018 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE

z dnia .................... 2018 r.

w sprawie nadania odznaki honorowej „Zasłużony dla miasta Gogolina”.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2017 r., 
poz. 1875 i 2232) oraz § 3 ust. 1 załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/175/94 Rady Miejskiej Gminy Gogolin 
z dnia 26 maja 1994 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej „Zasłużony dla miasta Gogolina”, Rada Miejska 
w Gogolinie uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się Panu Norbertowi Urbaniec odznakę honorową „Zasłużony dla miasta Gogolina”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Gogolinie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Gogolinie

Piotr Czok
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UZASADNIENIE

Pan Norbert Urbaniec uzyskał zdobył mandat radnego i został wybrany na stanowisko

Przewodniczącego Zarządu Gminy, a tym samym mianowany Burmistrzem Gminy Gogolin

w pierwszych demokratycznych wyborach samorządowych (27 maja 1990 r.). Funkcję tę pełnił

trzy kadencje – do roku 2002. Przez 12 lat wraz ze swoimi współpracownikami budował mocne

fundamenty demokratycznych struktur samorządowych miasta i gminy Gogolin.

Przemiany ustrojowe i gospodarcze w Polsce następujące po pierwszych wyborach

samorządowych, bardzo dynamicznie odczuwalne były także w Gminie Gogolin, zwłaszcza

w przestrzeni publicznej miasta.

Dzięki podejmowanym bardzo odważnym na ówczesne czasy decyzjom burmistrza Urbańca

wybudowane zostały obiekty krytej pływalni i basenu odkrytego, rozpoczęty został proces

wodociągowania i kanalizowania terenu gminy, wybudowane zostały nowe drogi i chodniki,

zamontowano także nowoczesne oświetlenie uliczne.

W Gogolinie wybudowany został budynek, w którym siedzibę znalazł Ośrodek Pomocy Społecznej

a przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 hala sportowa. W 1993 r. dzięki staraniom Norberta

Urbańca, Gminna Biblioteka Publiczna została przeniesiona do nowego gmachu, co sprawiło,

że placówka ta stała się ośrodkiem pracy kulturalno – oświatowej, miejscem ciekawych spotkań

i wystaw.

Norbert Urbaniec jest uznawany za osobę niezwykle otwartą „na Europę”, z jego inicjatywy

zawiązane zostały międzynarodowe kontakty Gogolina m.in. z Schongau i Dübendorf.

Przypieczętowane zostały umową o współpracy dotychczasowe kontakty partnerskie

z Jabłonkowem. Za zainicjowanie, nawiązanie i utrzymywanie partnerskich i przyjacielskich

kontaktów z zagranicznymi miastami w 1998 roku wyróżniony został Statuetką „Karolinki”,

symbolem Ziemi Gogolińskiej.

Przez wiele lat Norbert Urbaniec dał się poznać jako wielki orędownik i przyjaciel sportu, sam

amatorsko grał w piłkę nożną. W 1992 r. dzięki jego staraniom Klub Budowlani został wcielony do

Miejskiego Klubu Sportowego, który to funkcjonuje po dzień dzisiejszy.

Wraz z ówczesnym Zarządem Gminy był inicjatorem usytuowania na cmentarzu w Gogolinie

kaplicy pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego, którą wybudowano w latach 1993 – 1995.

Jego praca na rzecz lokalnej społeczności została wielokrotnie doceniana i nagradzana – otrzymał

m.in. Złoty Krzyż Zasługi, a ponadto Medal Chleba Jerzego Lipki (1996 r.), Złoty Laur

Umiejętności i Kompetencji (2000 r.), a także Nagrodę im. Grzegorza Palki w kategorii działań

w samorządzie lokalnym o znaczeniu ponadlokalnym. Kapituła tej nagrody doceniła

w szczególności gospodarność i kultywowanie tradycji a także umiejętność wydobycia zapału

i potencjału społecznego mieszkańców, co spowodowało m.in. uzyskaniem w roku 2000 przez wieś

Kamień Śląski wyróżnienia w Konkursie o Europejską Nagrodę za Odnowę Wsi.

Biorąc pod uwagę wszystkie powyższe argumenty wnioskuję do Rady Miejskiej o przyznanie Panu

Norbertowi Urbaniec Odznaki Honorowej „Zasłużony dla miasta Gogolina”.
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