
 

UCHWAŁA NR XXII/144/13 

RADY GMINY PĘCŁAW 

z dnia 27 września 2013 r. 

 

w sprawie nadania Panu Stanisławowi Gorczycy tytułu „Zasłużony dla Gminy Pęcław” 

 

 

                                                                                   

                                                    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 z późn. zm. / oraz  § 6 ,  § 7 

regulaminu nadawania tytułu „ Zasłużony dla Gminy Pęcław” stanowiącego załącznik do 

Uchwały Nr XXXIII/153/10 Rady Gminy Pęcław z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie 

ustanowienia tytułu „Zasłużony dla Gminy Pęcław” 

Rada Gminy Pęcław uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Nadaje się Panu Stanisławowi Gorczycy tytuł „Zasłużony dla Gminy Pęcław”. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy. 

   

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń  

       urzędu gminy. 

 

 

 

 

                                                                                    Przewodniczący Rady 

                                                                              /-/ Aleksander Wojciechowski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Uzasadnienie: 

 

Stanisław Gorczyca jest jednym z pierwszych mieszkańców Wojszyna. Na Ziemie 

Zachodnie dotarł w marcu 1946 roku i w tym też roku wstąpił do OSP Wojszyn. 

O panu Stanisławie nie sposób zapomnieć, gdyż zapisał się w gminnych kronikach 

jako jedyny sołtys, który pełnił tę funkcję przez 34 lata z rzędu. Obowiązki  sprawował od 

1956 do 1990 roku. Dziś już nie mieszka w naszej gminie, lecz we wspomnieniach 

mieszkańców Wojszyna pozostał jako człowiek zaangażowany w sprawy gminy, uczynny  

i chętny do działania na rzecz społeczności lokalnej. Ludzie pamiętają, że dbał nie tylko  

o swoje gospodarstwo, porządek we wsi, czy zdobycie dotacji na remizę, ale też o kościół 

filialny, kapliczki przydrożne czy zabytkowy obelisk poświęcony mieszkańcom poległym  

w czasie I wojny światowej. 

Jego aktywność w ramach ochotniczej  straży pożarnej została doceniona. W 1985 

oraz 1991 roku został odznaczony srebrnym oraz złotym medalem „Zasłużony dla 

Pożarnictwa”. Przyznano mu także odznaczenie m. in. z okazji 40-lecia służby w OSP. 

Stanisław Gorczyca ma dziś 91 lat. Połowę swego długiego życia poświęcił sprawom 

swojej wsi i gminy. Uznając jego zaangażowanie w działalność OSP oraz wieloletnią pracę na 

rzecz społeczności lokalnej, podjęcie uchwały w sprawie nadania Panu Gorczycy tytułu 

„Zasłużony dla Gminy Pęcław” jest zasadne. 

 

 

 


