UCHWAŁA NR XXXIII/253/2017
RADY GMINY OBROWO
z dnia 29 listopada 2017 r.
w sprawie inicjatywy o wystąpienie przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego z wnioskiem do Prezydenta
RP o nadanie odznaczenia Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2017r.
poz. 1875 ) w zw. z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 16 października 1992 roku o orderach i odznaczeniach ( Dz. U.
z 2015r. poz. 475 ) Rada Gminy w Obrowieuchwala co następuje:
§ 1. Wyraża się wolę zgłoszenia inicjatywy do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o przedstawienie
Prezydentowi RP wniosku o nadanie odznaczenia dla Pana Andrzeja Wieczyńskiego za wybitne zasługi w służbie
społeczeństwu.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy w Obrowie.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
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Uzasadnienie
mgr Andrzej Wieczyński – Wójt Gminy Obrowo od 2002 roku
Urodzony 20 lipca 1962 r. w Lubiczu. Ukończył socjologię na UMK w Toruniu. W latach 1986–1987 był
referentem w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Toruniu, a od marca 1987 r. referentem ds. wojskowych
w Urzędzie Gminy Obrowo, następnie od listopada 1994 r. sekretarzem gminy Obrowo. W latach 1990 1994 bezpartyjny radny miejscowości Osiek nad Wisłą, a następnie w latach 1994 – 1998 radny miejscowości
Głogowo i Szembekowo, od 1998 r. radny powiatu toruńskiego, członek zarządu powiatu. W latach 1999 2000 podinspektor rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i ochrony środowiska w Urzędzie Gminy w Łysomicach,
a od 2000 r. do 2002 r. pełnomocnik ds. informacji niejawnych w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu. Od
2002 r. wójt gminy Obrowo, wybrany w wyborach bezpośrednich w I turze bezwzględną większością 2 961
głosów, stanowiących 83,38% poparcia. Od 2007 r. Członek Prezydium Konwentu Wójtów. Od 25 lat Prezes
Gminnego Zarządu OSP RP. Odznaczony Brązowym (1987 r.) i Srebrnym (1991 r.) Medalem za Zasługi dla
Pożarnictwa, Brązowym (1996 r.) i Srebrnym (2005 r.) Krzyżem Zasługi, a także odznaczony Medalem Komisji
Edukacji Narodowej (2010 r.) i Złotym Znakiem Związku OSP RP (2010 r.) oraz Odznaką Honorową za
Zasługi dla Powiatu Toruńskiego (2015 r.).
Wójt Gminy Obrowo Andrzej Wieczyński jest inicjatorem wielu inwestycji na terenie Gminy, tj. kanalizacji,
wodociągu, rozbudowy i modernizacji szkół i przedszkoli, budowy boisk sportowych, modernizacji remiz OSP
i świetlic wiejskich, zakupu nowoczesnego wyposażenia dla strażaków OSP, utwardzenia dróg gminnych,
uruchomienia linii MZK, dbania o szeroko rozwiniętą kulturę, stworzenia grupy AA i pomocy dla seniorów,
osób niepełnosprawnych oraz wszystkich mieszkańców Gminy Obrowo. Działania te przyczyniły się do
wzrostu ilości mieszkańców na terenie Gminy Obrowo i powstania wielu podmiotów gospodarczych. W 2002
roku gmina bowiem liczyła 8.553 osób, a budżet gminy wynosił 11.136,293 zł., zaś w 2016 roku mieszkańców
było 15.576 i budżet wynosił 62.106.153,52 zł.
Dyrektor Zespołu Szkół w Dobrzejewicach występując w imieniu dyrektorów pozostałych szkół Gminy
Obrowo złożył Przewodniczącemu wniosek o podjęcie inicjatywy zmierzającej do uhonorowania Wójta Gminy
Obrowo – Pana Andrzeja Wieczyńskiego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Uzasadniając swój wniosek podkreślił, że zmiany, które w ostatnich latach zaszły w Gminie Obrowo to
nie tylko rezultat codziennej pracy Pana Andrzeja Wieczyńskiego, do której jest zobligowany, ale ogrom
wysiłku intelektualnego i serca, jakie poświęca społeczności tej Gminy.
Praktycznie od początku swojej pracy zawodowej pełnił służbę publiczną.
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