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Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR XVI.154.2016
RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ

z dnia 14 czerwca 2016 r.

w sprawie przyznania odznaki honorowej „ Zasłużony dla Miasta i Gminy Biała”

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. 2016 r., poz. 446 ) 
oraz § 1 Regulaminu przyznawania odznaki honorowej „ Zasłużony dla Miasta i Gminy Biała” stanowiącego 
załącznik do uchwały Nr XL/325/98 Rady Miejskiej w Białej z dnia 18 czerwca 1998r w sprawie ustanowienia 
odznaki honorowej „ Zasłużony dla Miasta i Gminy Biała” uchwala się co następuje:

§ 1. Nadaje się Panu Andrzejowi Bania - Kierownikowi Posterunku Policji w Białej  odznakę honorową 
„Zasłużony dla Miasta i Gminy Biała”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie

Koalicyjny Klub Radnych Alternatywa dla Białej, KWW Henryk Małek i Nasza Ziemia wystąpił w dniu 27
kwietnia br. na wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji rady o nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Miasta
i Gminy Biała” p. Andrzejowi Bani, Kierownikowi Posterunku Policji w Białej.

Poniżej przedkłada się uzasadnienie wniosku:

Kierownik Posterunku Policji w Białej, p. Andrzej Bania jest funkcjonariuszem z misją, który dla mieszkańców
gminy Biała stał się symbolem rzetelnej pracy, którą od lat traktuje priorytetowo. Efekty tego zaangażowania i
misyjnego traktowania służby widać – gmina Biała jest obszarem bezpiecznym. W 2015 roku p. Andrzej Bania
obchodził sześćdziesiąta rocznicę urodzin, a w listopadzie 2016 r. będzie świętował 40 lat służby. W ciągu tych
dekad na zwolnieniu lekarskim przebywał zaledwie kilka dni, poświęcając swój czas na pilnowanie porządku w
naszej gminie, zapewnianie bezpieczeństwa i ochrony jej mieszkańców, prowadzenie działań profilaktycznych, a
od 2008 r. – odkąd został kierownikiem posterunku - organizowanie pracy funkcjonariuszy. To postać wybitna
zarówno dla całej polskiej policji, jak i dla naszej społeczności. W trakcie długoletniej służby p. Andrzej Bania był
wielokrotnie odznaczany: otrzymał między innymi Brązową i Srebrną Odznakę Zasłużony Policjant, Brązowy
Krzyż za Zasługi oraz Złoty Medal za Długoletnią Służbę.

W dowód pracowitości i uznania dla komendanta proponujemy, by zgodnie z § 1 Regulaminu przyznania
odznaki honorowej „Zasłużony dla Miasta i Gminy Biała” wystąpić z inicjatywą własną Rady Miejskiej w Białej o
nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Miasta i Gminy Biała”.

W związku z wniesieniem wniosku zgodnie z Regulaminem Przyznawania Odznaki Zasłużony dla Miasta i
Gminy Biała uchwalonym uchwałą Nr XL/325/98 Rady Miejskiej w Białej z dnia 18 czerwca 1998 r. przedkłada
się projekt uchwały.

Przygotowała w oparciu o zgłoszony wniosek przez

Koalicyjny Klub Radnych Alternatywa dla Białej,

KWW Henryk Małek i Nasza Ziemia

G. Prokopowicz

Inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej

Biała 25 maja 2016 r.
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