UCHWAŁA NR XV/254/2020
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 20 maja 2020 r.
w sprawie nadania Panu Franciszkowi Borzychowi tytułu "Zasłużony Obywatel Gminy Chojnice"
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2020 r. poz. 713) oraz § 3 ust. 1 pkt 2 i § 5 ust.2 i 3 Regulaminu zasad i trybu nadawania tytułów „Honorowy
Obywatel Gminy Chojnice” i „Zasłużony Obywatel Gminy Chojnice” przyjętego uchwałą Nr XX/259/2012 Rady
Gminy w Chojnicach z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie ustanowienia tytułów: „Honorowy Obywatel Gminy
Chojnice” i "Zasłużony Obywatel Gminy Chojnice” oraz przyjęcie regulaminu ich nadawania (Dz. Urz. Woj.
Pomorskiego z 2012 r. poz.1793).
Rada Gminy
uchwala, co następuje
§ 1. Nadaje się Panu Franciszkowi Borzychowi w uznaniu zasług za wieloletnią działalność realizowaną na
rzecz Gminy Chojnice oraz jej mieszkańców, tytuł „Zasłużony Obywatel Gminy Chojnice.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy w Chojnicach oraz Wójtowi Gminy
Chojnice.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy
w Chojnicach oraz zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady
Ryszard Kontek
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Uzasadnienie
do uchwały Nr XV/254/2020 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 20 maja 2020 r.
w sprawie nadania Panu Franciszkowi Borzychowi tytułu
„Zasłużony Obywatel Gminy Chojnice”
Z wnioskiem o nadanie Panu Franciszkowi Borzychowi tytułu Zasłużonego Obywatela Gminy
Chojnice wystąpił Wójt Gminy Chojnice.
Pan Franciszek Borzych od zawsze zaangażowany był w sprawy lokalne, wspierał cenne inicjatywy
mieszkańców Gminy Chojnice zgłaszając szereg spraw do załatwienia na forum Rady Gminy czy bezpośrednio
do Wójta Gminy Chojnice. Podczas 24 lat pełnienia funkcji radnego gminnego zaangażował się w sprawy
związane z rolnictwem, ochroną środowiska i rozwojem gospodarczym.
Doskonale znał problemy wsi i rolników. Podjął szereg działań mających na celu budowę ścieżek
rowerowych, modernizację i budowę dróg gminnych. Z przyjemnością wspierał kluby sportowe, jednostki OSP
i stowarzyszenia
działające
na
terenie
gminy,
jak
również
pomagał
w remontach zabytkowych kościołów. Nigdy nikomu nie odmówił pomocy. Przez jedną kadencję Pan
Franciszek Borzych dietę radnego przekazywał na cele społeczne. Jak również dostarczał nieodpłatnie
ziemniaki do stołówek szkół gminnych. Jego wsparcie dla innych nie miało granic.
W swoim życiu pełnił wiele odpowiedzialnych funkcji, oprócz tych wyżej wymienionych znalazł czas
również na bycie członkiem rady nadzorczej w Banku Spółdzielczym w Chojnicach.
Przez okres 24 lat dał się poznać jako wspaniały człowiek, który zawsze kierował się dobrem społecznym,
będąc przy tym cały czas bardzo skromnym.
Swoją postawą, swoim całym życiem zasłużył na nadanie tytułu „Zasłużony Obywatel Gminy
Chojnice”.
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