
Uchwała Nr XXXIII/201/13

Rady Miasta Dynów z dnia 19 czerwca 2013 roku

w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Dynowa”

Na podstawie  art.  18  ust.  1  ustawy  z  dnia  8  marca  1990r.  o  samorządzie 

gminnym (tj. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz §1 pkt 1 Regulaminu 

nadawania  tytułów „Honorowy Obywatel  Miasta  Dynowa”  oraz  „Zasłużony  dla 

Miasta Dynowa” stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XVII/123/08 Rady Miasta 

Dynowa w sprawie ustanowienia tytułów: „Honorowy Obywatel Miasta Dynowa” 

oraz  „Zasłużony  dla  Miasta  Dynowa”  z  dnia  12  marca  2008  roku  na  wniosek 

Kapituły z dnia 07.06.2013 roku Rada Miasta Dynów uchwala, co następuje:

§1

Nadaje się tytuł „Zasłużony dla Miasta Dynowa” Panu Jerzemu Rybka za zasługi  

w dziedzinie inicjatyw gospodarczych.

§2

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Burmistrzowi  Miasta  oraz  Przewodniczącemu 

Rady Miasta.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń 

Urzędu Miejskiego w Dynowie.



Uzasadnienie

Pan Jerzy Rybka ur. 07.11.1951r. w Błażowej w rodzinie aktywnych działaczy 
spółdzielczych.  Ukończył  Technikum  Ekonomiczne  w  Rzeszowie.  Dalszą  naukę 
kontynuował na Uniwersytecie Marii  Curie Skłodowskiej w Lublinie na Wydziale 
Prawa  i  Administracji.  Następnie  ukończył  Podyplomowe  Studia  na  Wydziale 
Zarządzania i Marketingu Politechniki Rzeszowskiej. 

Całe swoje życie  zawodowe związany jest z ruchem spółdzielczym. Urodził 
się  
i  wychował  w  sąsiedztwie  Dynowa,  we  wsi  Lęgi-Piątkowa,  gm.  Błażowa.  Z  lat 
dzieciństwa wspomina Dynów, jako wielki świat, kiedy to z ojcem przyjeżdżał do 
Dynowa na targi czwartkowe, targowicę, skup żywca lub do młyna.

Jego  dorobek  życia  jest  nierozerwalnie  związany  z  rozwojem  Gminnej 
Spółdzielni „Samopomoc Chłopska" w Dynowie, a tym samym też miasta Dynowa. 
Dzięki  jego  staraniom  i  wsparciu  GS  SCH  mogła  pozyskać  środki  finansowe  na 
rozwój  placówek  handlowych,  na  modernizację  zakładów,  renowację  budynków, 
przez co nasze obiekty również poprawiają estetykę miasta.

Jego  przychylność  i  nieocenione  wsparcie,  jako  Pełnomocnika  Zarządu 
Krajowego  Związku  Rewizyjnego  Spółdzielni  „SCh"  w  Warszawie  O/Rzeszów 
przyczyniły  się  do  utworzenia  w  Dynowie  Oddziału  KRS  w  Warszawie 
archiwizowania  dokumentów  likwidowanych  zakładów  spółdzielczych  (jeden  z 
trzech 3 zamiejscowych oddziałów w kraju).

Miasto  Dynów  przy  zaangażowaniu  Pana  Jerzego  Rybki  rozsławiane  jest 
przez  Kapelę  Ludową  „Dynowianie"  oraz  Zespół  Śpiewaczy  „Pogórzanki"  z 
Pawłokomy,  które  to  zespoły  mają  możliwość  prezentowania  się  na  konkursach 
krajowych  i  międzynarodowych,  organizowanych  przez  Krajowy  Związek 
Rewizyjny Spółdzielni „Samopomoc Chłopska" w Warszawie.

Mając  na  względzie  powyższe  Kapituła  wnioskuje  o  nadanie  tytułu 
„Zasłużony dla Miasta Dynowa” w dziedzinie inicjatyw gospodarczych.


