Projekt
z dnia 18 marca 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W NIEMODLINIE
z dnia .................... 2019 r.
w sprawie nadania tytułu honorowego "Zasłużony dla Ziemi Niemodlińskiej"
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2018r., poz. 9941))
oraz §1 ust. 2 uchwały Nr XXVI/215/05 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 31 marca 2005r. w sprawie
nadania tytułu „Zasłużony dla Ziemi Niemodlińskiej” zmienionej uchwałami Nr XXXVII/251/09 z dnia
26 marca 2009r. oraz Nr LV/327/18 z dnia 28 czerwca 2018r., Rada Miejska w Niemodlinie, uchwala co
następuje:
§ 1. Nadaje się Pani Jadwidze Konieczniak tytuł honorowy "Zasłużony dla Ziemi Niemodlińskiej".
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Niemodlina.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Bartosz Wajman

1) zmiany

tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2018 r.: poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500
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Uzasadnienie
Wniosek o nadanie tytułu "Zasłużony dla Ziemi Niemodlińskiej"

Wnioskodawca: Burmistrz Niemodlina
Wnoszę o nadanie honorowego tytułu "Zasłużony dla Ziemi Niemodlińskiej" dla Pani Jadwigi
Konieczniak.
Uzasadnienie wniosku:
Pani Jadwiga Konieczniak od 28 maja 2016 roku pełni funkcję Dyrektora Samorządowego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie.
W tym okresie dała się poznać jako bardzo sprawny, przedsiębiorczy menadżer.
Dba o zewnętrzny pozytywny wizerunek Zakładu. Zakład szczyci się posiadaniem certyfikatu o działaniu
zgodnie z systemem zarządzania organizacją spełniającym normy ISO 9001-2015. Certyfikat ten świadczy
o wysokich standardach działania Zakładu, w tym sprawowania opieki nad pacjentami.
Pani Jadwiga Konieczniak dokłada wszelkich starań, aby Zakład prawidłowo realizował zadania
określone w Statucie placówki. W sytuacji kryzysowej, gdy Zakład nie otrzymał na rok 2018 kontraktu na
usługi fizjoterapeutyczne, podjęła szybką decyzję o kontynuacji działalności tych usług w wersji
komercyjnej po to tylko, aby nie zmniejszyła się dostępność do tego typu świadczeń w Niemodlinie.
Reakcja ta została przychylnie odebrana przez mieszkańców naszej Gminy.
Dzięki otwartości Pani Jadwigi Konieczniak na współpracę ze środowiskiem medycznym, dla dobra
mieszkańców Zakład pod jej kierownictwem udostępnia pomieszczenia na działalność nocnej i świątecznej
opieki medycznej, poradni chirurgicznej oraz pracowni rentgenowskiej i jest otwarty na takie inicjatywy.
Pani Jadwiga Konieczniak podjęła się wielkiego wyzwania podejmując decyzję o rozpoczęciu w 2018
roku rewitalizacji Zakładu przy jednoczesnym utrzymaniu ciągłości działania Zakładu. Codziennie obecna
na placu budowy musiała osobiście bezzwłocznie reagować na wiele nieprzewidzianych sytuacji
problemowych, z czym sobie doskonale poradziła. Wielomiesięczna inwestycja została zakończona
sukcesem - obiekty Zakładu zyskały nową, lepszą jakość.
Pani Jadwiga Konieczniak zasłużyła się Ziemi Niemodlińskiej i jej mieszkańcom doskonale zarządzając
mieniem Gminy tj. Samorządowym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie na drodze jego rozwoju,
utrzymując go przy tym w dobrej kondycji finansowej. Wymierne efekty jej pracy mogą przez wiele
następnych lat służyć naszej wspólnocie samorządowej.
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