UCHWAŁA NR XV/255/2020
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 20 maja 2020 r.
w sprawie nadania Panu Ignacemu Guenther 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 Ignacemu Guenther 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/ 255/2020 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 20 maja 2020 r.
w sprawie nadania Panu Ignacemu Guenther tytułu
„Zasłużony Obywatel Gminy Chojnice”
Z wnioskiem o nadanie Panu Ignacemu Guenther tytułu Zasłużonego Obywatela Gminy Chojnice
wystąpił Wójt Gminy Chojnice.
W trakcie pełnienia funkcji posła i radnego z Jego inicjatywy oraz dzięki Jego organizacji wykonano
szereg przedsięwzięć i inwestycji na terenie Gminy Chojnice.
Przez całe swoje życie zaangażowany był w sprawy społeczne oraz poprawę jakości życia na wsi. Związany
z rolnictwem, znający problemy wsi i rolników. Jako poseł złożył szereg interpelacji związanych z rolnictwem
i rozwojem wsi poprzez udzielenie pomocy finansowej przyznawanej spółdzielniom mleczarskim od zmiany
statutu spółdzielni, zapewnienia wsi i rolnictwu dostaw energii elektrycznej, produkcji nasion do eksportu,
stworzenia korzystnych warunków prawnych do pozyskiwania terenów budowlanych.
Pan Guenther Ignacy prowadził gospodarstwo rolne do chwili przejścia na rentę rolniczą w 1991 roku. Był
dobrym i wyróżniającym się rolnikiem. Dał się poznać jako aktywny działacz społeczny. Głęboko tkwi
w problematyce wsi, żyje na wsi i rozumie jej problemy. Od 1984 r. do lutego 1999 r. pełnił funkcję sołtysa.
Bezinteresownie walczył o rozwój społeczny i gospodarczy swojego środowiska.
Był posłem X kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Od 1980 roku Przewodniczący Organizacji
Gminnej „Solidarności RI”. Brał aktywny udział w zmianach i reformowaniu służby zdrowia w województwie
i gminie. Dzięki jego staraniom samorząd gminy przejął służbę zdrowia. Od 1984 roku reanimator
duszpasterstwa rolników. Swoim zaangażowaniem i postawą dał przykład ofiarności i uporu w dążeniu do
rozwoju i ożywiania życia publicznego. Jego hart i pogoda ducha sprawiły, że zachodził tam, gdzie innym
nie było dane.
W 1994 r. Pan Ignacy Guenther otrzymał Złoty Krzyż Zasługi. Ponadto w 2018 roku, za swoją postawę
i walkę o wolność, Ignacy Guenther otrzymał jako pierwszy w naszym regionie specjalną odznakę honorową
oraz legitymację działacza opozycji antykomunistycznej. Została ona wręczana w uznaniu szczególnych zasług
dla Polski przez Pana Ignacego, który w latach 1956–1989 z narażeniem własnego życia, wolności, majątku lub
praw pracowniczych angażował się w działalność antykomunistyczną zmierzającą do odzyskania suwerenności
i niepodległości Ojczyzny.
Swoją postawą, swoim całym życiem zasłużył na nadanie tytułu „Zasłużony Obywatel Gminy
Chojnice”.
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