UCHWAŁA NR XXXII.288.2017
RADY MIEJSKIEJ W HALINOWIE
z dnia 27 kwietnia 2017 r.
w sprawie nadania honorowego wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Halinów”
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 446 z późn. zm.) oraz § 6 ust. 1 pkt 2 Statutu Gminy Halinów stanowiącego załącznik do Uchwały Nr
XXXIII.294.2013 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 27 lutego 2013 r. ze zmianami (Dz. Urz. Woj. Maz.
z 2014 r. poz. 2573 z późn. zm.), a także § 4 ust. 1 i 3 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/300/09 Rady
Miejskiej w Halinowie z dnia 30 października 2009 r. w sprawie ustalenia „Regulaminu Nadawania
Honorowych Wyróżnień” (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2009r. Nr 195, poz. 5418),
Rada Miejska w Halinowie uchwala, co następuje:
§ 1. W uznaniu zasług dla Gminy Halinów nadaje się Pani Janinie Malinowskiej honorowe wyróżnienie
„Zasłużony dla Gminy Halinów”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Halinowie oraz Burmistrzowi
Halinowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Halinowie
Marcin Pietrusiński

Uzasadnienie
Na podstawie Regulaminu Nadawania Honorowych Wyróżnień, stanowiącego Załącznik Nr 1 do
Uchwały Nr XXXIII/300/09 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 października 2009 r. w sprawie:
ustalenia „Regulaminu Nadawania Honorowych Wyróżnień” (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2009 r. Nr 195,
poz. 5418), Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „KUBUŚ” wniosło do Przewodniczącego
Rady Miejskiej w Halinowie wniosek o nadanie honorowego wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy
Halinów” Pani Janinie Malinowskiej.
Zgodnie z § 3 ust. 4 cytowanego wyżej Regulaminu, po zbadaniu wniosku pod względem wymogów
formalnych, Kapituła Wyróżnień przedłożyła Radzie pozytywnie zaopiniowany wniosek w tej sprawie.
Pani Janina Malinowska swoje dzieciństwo i większość życia spędziła w gminie Halinów, w której
znajduje się jej rodzinny dom. Od listopada 1969 r. dbała o zdrowie miejscowej społeczności jako
pielęgniarka w tutejszym Ośrodku Zdrowia. W roku 1976 została przełożoną pielęgniarek, by do końca lat
90-tych z zaangażowaniem i odpowiedzialnością zarządzać personelem przychodni i służyć mieszkańcom
Gminy. Dzięki ciężkiej pracy oraz bezinteresowności Pani Malinowskiej mieszkanki Gminy Halinów miały
możliwość wykonać bezpłatne badanie mammograficzne na terenie gminy.
Pani Malinowska od lat jest członkiem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
a od 2009 roku jej przewodniczącą. Ponadto jest także członkiem Zespołu ds. uzależnień, społecznie bierze
udział w grupach roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego, który zajmuje się sprawami przeciwdziałania
przemocy. Obecnie pełni również funkcję społecznego kuratora sądowego.
W 2003 roku została współzałożycielką Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „KUBUŚ”
z siedzibą w Długiej Szlacheckiej. Z jej inicjatywy oraz dzięki jej staraniom Stowarzyszenie otrzymało
status Organizacji Pożytku Publicznego, który wiąże się z prawem do otrzymywania 1% podatku od
podatników.
Pani Janina Malinowska każdego dnia ofiarowuje innym swój największy dar – wielkie serce. Pracuje
charytatywnie, poświęca swój czas bliźnim rozumiejąc potrzeby najsłabszych mieszkańców Gminy.
Przyglądając się kartom historii życia Pani Malinowskiej można stwierdzić, że wszystkie pełnione przez nią
funkcje związane są z dbaniem o dobro drugiego człowieka.
W związku z powyższym podjęcie przez Radę przedmiotowej uchwały jest zasadne.
Podjęcie niniejszej uchwały nie generuje środków finansowych z budżetu gminy. Wydatki związane
z zakupem grawerowanego dyplomu wliczone zostaną w koszty uroczystości, na której wyróżnienie
zostanie wręczone.

