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Uchwała Nr...../..../2021

Rady Powiatu w Kielcach

z dnia..............................

w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Kieleckiego"

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 21, art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 sierpnia 1998 roku 
o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.) oraz uchwały nr XXXII/77/2021 
Rady Powiatu w Kielcach z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie tytułów honorowych: „Zasłużony dla 
Powiatu Kieleckiego" i „Honorowy Obywatel Powiatu Kieleckiego" Rada Powiatu w Kielcach uchwala, 
co następuje:

§1

Nadaje się tytuł „Zasłużony dla Powiatu Kieleckiego" pośmiertnie dla pana

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kielcach.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu w Kielcach
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Uzasadnienie

Rada Powiatu w Kielcach mając na uwadze uhonorowanie osób wyjątkowych, działających na 

rzecz rozwoju i promocji Powiatu Kieleckiego w wielu dziedzinach życia społecznego, gospodarczego, 

nauki, kultury i sportu przyznaje tytuł „Zasłużony dla Powiatu Kieleckiego".

Na posiedzeniu Kapituły członkowie gremium po zapoznaniu się ze złożonymi wnioskami 

wyrazili aprobatę dla przedstawionej kandydatury pana

Pan - był osobą o dużych zasługach dla wspólnoty powiatowej.

Publiczną służbę na rzecz lokalnej społeczności rozpoczął w II połowie lat 80. ubiegłego wieku 

zostając naczelnikiem gminy Strawczyn. Dowodem zaufania i wysokiego autorytetu w lokalnym 

środowisku był wybór na Radnego Rady Powiatu w Kielcach w wyborach 2002, 2006 i 2010.

W latach 2002-2006 pełnił funkcję Starosty Kieleckiego. W tym czasie został wybrany na 

członka Zarządu Związku Powiatów Polskich. W okresie pełnienia przez Zbigniewa Banaśkiewicza 

funkcji Starosty Kieleckiego m.in. założono Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Chęcinach, utworzono 

Rodzinne Domy Dziecka w Wójtostwie i Zabłociu, przejęto od miasta Kielce zadania z zakresu 

ograniczania bezrobocia, uchwalony został Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Kieleckiego, założono 

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rembowie. W 2006 roku zorganizowano po raz pierwszy na 

Świętym Krzyżu Jarmark Świętokrzyski, który wszedł na stałe do kalendarza imprez kulturalnych 

powiatu. W latach 2002-2006 nakłady na inwestycje i remonty dróg powiatowych wzrosły z 4,5 min zł 

do 18,8 min zł; ze źródeł zewnętrznych (nie licząc gmin) pozyskano 13,9 min zł. Celem koordynacji 

działań w zakresie rozwoju powiatu oraz pozyskiwania środków zewnętrznych w Starostwie 

Powiatowym utworzony został Wydział Rozwoju.

Tytuł przyznaje się pośmiertnie.

W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni uzasadnione.


