
UCHWAŁA NR .................... 
RADY POWIATU W PRUDNIKU 

z dnia 24 lutego 2023 r. 

w sprawie nadania Odznaki Honorowej Powiatu Prudnickiego 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), w związku z § 3 ust. 1 uchwały Nr 
XLVIII/320/2014 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie 
ustanowienia Odznaki Honorowej Powiatu Prudnickiego oraz ustalenia jej wzoru 
oraz zasad trybu jej nadawania i sposobu noszenia zmienionej uchwałami Rady 
Powiatu w Prudniku Nr V/43/2015 z dnia 27 lutego 2015 r. oraz Nr III/22/2018 
z dnia 14 grudnia 2018 r. (Dz. Urz. Województwa Opolskiego z 2014 r., 
poz. 2027, z 2015 r., poz. 572, z 2018 r. poz. 3600), Rada Powiatu w Prudniku 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Nadaje się Odznakę Honorową Powiatu Prudnickiego Oddziałowi NSZZ 
Solidarność w Prudniku za całokształt działalności zawodowej, społecznej  
i publicznej na rzecz Powiatu Prudnickiego. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu 
w Prudniku. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Powiatu 

 
 

Józef Janeczko 
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Uzasadnienie 

Oddział NSZZ „Solidarność” w Prudniku skupia w sobie wszystkie komisje 
związkowe NSZZ Solidarność w Powiecie Prudnickim. Od początku swojej 
działalności zawsze wspierała ludzi pracy na terenie naszego powiatu. Oddział 
NSZZ Solidarność w Prudniku działał dla dobra związku, ale i ogółu ludzi pracy 
zabiegając o godne ich traktowanie. Działa też na rzecz Powiatu Prudnickiego 
aktywnie angażując się w jego życie społeczne, kulturalne czy-patriotyczne. 
Wielu jego działaczy pełniło funkcje społeczne m.in. jako radni wszystkich 
szczebli samorządu. Oddział NSZZ Solidarność w Prudniku zawsze wspierał 
działania niepodległościowe. Wielu jego członków za swojej działalności było 
prześladowanych przez reżim komunistyczny. Za te działania otrzymali 
odznaczenia w wolnej Polsce. Odział ZSZZ Solidarność w Prudniku stanowi ważny 
element życia społecznego naszego powiatu. 
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