
Uchwała Nr XLVIII/271/14 

Rady Miasta Dynów z dnia 23 września 2014 roku 

w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Dynowa” 

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

gminnym (tj. Dz.U. z 2013r., poz. 594 ze 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 15 września 

2014 roku Rada Miasta Dynów uchwala, co następuje: 

§1 

Nadaje się tytuł „Honorowy Obywatel Miasta Dynowa” Panu Józefowi Jodłowskiemu. 

 

§2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta oraz Przewodniczącemu Rady 

Miasta Dynów. 

§3 

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

Urzędu Miejskiego w Dynowie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

Pan Józef Jodłowski urodził się w dniu 2 sierpnia 1955 r. w Sokołowie Małopolskim. 

Żonaty, ma dwóch synów i córkę.  

Radny Rady Gminy Lubenia I kadencji i członek Komisji Rewizyjnej. Pełnił także 

funkcję przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Banku Spółdzielczego w Lubeni oraz 

ławnika Sądu Okręgowego w Rzeszowie. 

Radny II i III kadencji Rady Powiatu w Rzeszowie. Od dnia 18 października 2005 r. 

pełni funkcję Starosty Rzeszowskiego.  

Pan J. Jodłowski jest przedstawicielem Powiatu Rzeszowskiego w Związku Powiatów 

Polskich, gdzie od 2006 r. pełni funkcję członka Komisji Rewizyjnej  

Był jednym z członków komitetu założycielskiego Stowarzyszenia Samorządów 

Terytorialnych „Aglomeracja Rzeszowska”, a obecnie jest Prezesem Zarządu 

Stowarzyszenia. 

Pełni także funkcję Prezesa Stowarzyszenia Euroregion Karpacki-Polska (od 

30.11.2007 r.). Od lutego 2014 objął stanowisko Przewodniczącego Rady 

Euroregionu Podkarpackiego, w skład wchodzą obszary przygraniczne 5 państw 

karpackich: Polski, Słowacji, Ukrainy, Rumunii oraz Węgier. 

Jest członkiem Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Podkarpackiego, jak również członkiem Rady Podkarpackiego Parku 

Naukowo-Technologicznego „Aeropolis”.  

Otrzymał liczne nagrody i wyróżnienia, wśród nich Brązowy Medal „Za Zasługi Dla 

Obronności Kraju” (2009 r.), nagroda „Anioł Pogranicza” (2010 r.) oraz Srebrny Krzyż 

Zasługi (2010 r.). 

Powiat Rzeszowski jest jednym z największych powiatów w Polsce, a w ostatnim 

czasie, także dzięki staraniom Starosty następuje jego stały rozwój. Na terenie 

Powiatu prowadzone są modernizacje dróg, remonty szkół, domów pomocy 

społecznej oraz placówek służby zdrowia. Jednostki organizacyjne na bieżąco 

doposażone są w niezbędny sprzęt. W wyniku tych działań znacznie poprawiła się 

jakość usług świadczonych przez jednostki organizacyjne Powiatu oraz dostępność 

do nich.  

Stojąc na czele Zarządu Powiatu Pan Józef Jodłowski ściśle współpracuje  

z samorządami gminnymi w ramach Konwentu Wójtów i Burmistrzów Powiatu 

Rzeszowskiego. Dzięki dobrej współpracy z gminami możliwa była wspólna 

realizacja wielu inwestycji służących lokalnej społeczności. 

Wiele jego działań ma  znaczący wpływ na poprawę infrastruktury powiatowej na 

terenie Miasta Dynowa, poprawę bazy  oświatowej, oraz związanej z ochroną 

zdrowia.  

W latach 2006-2013 Zarząd pod przewodnictwem P. Józefa Jodłowskiego na terenie 

Miasta Dynowa przeprowadził inwestycje drogowe o łącznej wartości 4 617 056,43 

zł. Dzięki temu wykonano przebudowę 5,258 km dróg powiatowych na terenie miasta 

i 4,836 km chodników.  

W 2011 roku zrealizowano zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1430 R 

(505) Łubno-Kazimierówka – Dynów – ul. Ks. Ożoga w km od 0+000 do 5+145” 



Całkowita wartość zadania to 4 546 732,90 zł, z czego 2 799 999,99 zł pozyskano  

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

W latach 2007-2010 wyremontowano obiekty służy zdrowia na terenie Miasta 

Dynowa: 

 Przychodnię Rejonową w Dynowie za kwotę 363 912, 63 zł, 

 Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Dynowie za kwotę 131 100,63 zł. 

Łączna wartość remontów wyniosła 495 013,26 zł. 

Również w latach 2007-2010 wyremontowano obiekty przy Zespole Szkół 

Zawodowych w Dynowie za kwotę 619 910,21 zł, na remont 6 sal lekcyjnych 

przeznaczono kwotę 11 912,42 zł oraz 40 116,04 zł  na remont sali gimnastycznej. 

Oddano również do użytku 2 nowe pracownie do nauki zawodu za kwotę 45 000,00 

zł oraz zakupiono wyposażenie o wartości 219 549,05 zł. Łącznie na remont placówki 

przeznaczono kwotę 891 487,72 zł. 

W 2014 roku zakończono trwająca od trzech lat rozbudowę Liceum 

Ogólnokształcącego w Dynowie o halę sportową wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 

Łączna wartość inwestycji ujęta w umowie z Ministerstwem Sportu wynosi 

4 115 067,90, z czego 900 tys. zł to dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju 

Kultury Fizycznej. 

W ramach realizacji tej inwestycji przy Liceum Ogólnokształcącym w Dynowie 

powstała hala sportowa o wymiarach boiska 22 x 42 m wraz z częścią socjalną 

(natryskami, toaletami i przebieralniami, zapleczem magazynowym, siłownią, salą 

gier stołowych) połączoną przewiązką z istniejącym budynkiem szkoły. W przewiązce 

znajduje się siłownia, szatnie szkolne a także pracownia językowa. W lipcu 

bieżącego roku hala została oddana do użytku, by od nowego roku służyć uczniom. 

Dodatkowo zakupiono wyposażenie siłowni i hali sportowej. 

 

Mając na względzie powyższe Kapituła wnioskuje o nadanie tytułu „Honorowy 

Obywatel Miasta Dynowa”. 

 

 


