
Projekt 
 
z dnia  18 marca 2022 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA TARNOBRZEGA 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta Tarnobrzega" 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (t. j. Dz. U. z 2022, 
poz. 559) oraz w związku z uchwałą Nr LII/540/2021 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 24 listopada 2021 r. 
w sprawie ustanowienia tytułów "Honorowy Obywatel Miasta Tarnobrzega" oraz "Zasłużony dla Miasta 
Tarnobrzega" oraz regulaminu ich nadawania i pozbawiania, a także wniosku Parafialnego Oddziału Akcji 
Katolickiej parafii Miłosierdzia Bożego w Tarnobrzegu, Rada Miasta Tarnobrzega uchwala, co następuje: 

§ 1. Nadaje tytuł "Zasłużony dla Miasta Tarnobrzega" Panu Janowi Kwaśnikowi. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tarnobrzega. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Miasta 
 
 

Bogusław Potański 
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UZASADNIENIE 

W dniu 14 stycznia 2022 r. wpłynął wniosek od Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej parafii 

Miłosierdzia Bożego  w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Tarnobrzega” Panu Janowi 

Kwaśnikowi. Zgodnie z regulaminem nadawania honorowych tytułów wniosek ten został pozytywnie 

zaopiniowany przez Komisję Oświaty, Kultury i Sportu oraz Komisję Zdrowia, Rodziny i Ochrony 

Środowiska oraz uzyskał zgodę kandydata do odznaczenia. 

Pan Jan Kwaśnik to emerytowany nauczyciel geografii i wychowania fizycznego z zamiłowania historyk, 

regionalista i rolnik. Był najmłodszym dyrektorem w powiecie tarnobrzeskim, który w wieku 26 lat objął 

placówkę w Sobowie. Funkcję tę sprawował w latach 1972-1980 oraz 1990-2003. Umiejętności kierownicze 

doskonalił prowadząc Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grębowie, a także przez 7 lat był 

inspektorem Oświaty i Wychowania w Grębowie ( 1980-1990). W całym swoim życiu zawodowym i 

prywatnym odznaczał się dużą aktywnością w podejmowaniu działań na rzecz środowiska. Największym 

sukcesem Pana Jana Kwaśnika było oddanie do użytku rozbudowanej szkoły Podstawowej Nr 11 w 

Tarnobrzegu wraz z salą gimnastyczną. Jako dyrektor szkoły był osobą życzliwą, kreatywną, chętną do 

współpracy z uczniami i rodzicami, otwartą na pomysły innych. W wolnych chwilach Pan Jan Kwaśnik 

pracuje nad wspomnieniami o rodzinie, pasjonuje się również historią regionu. Z jego inicjatywy została 

ufundowana tablica pamiątkowa na cmentarzu cholerycznym w Sobowie upamiętniającą śmierć 

mieszkańców, którzy zmarli na cholerę w 1831 r. i 1871 r. Pan Jan Kwaśnik obecnie z grupą nauczycieli 

emerytów prowadzi świetlicę parafialną. W kwietniu 2003 r. otrzymał tytuł „Honorowego Obywatela 

Szkoły”.    
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