
Uchwała nr 60/19 
Sejmiku Województwa Mazowieckiego 

z dnia 16 kwietnia 2019 r.  

 

w sprawie nadania Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Mazowsza” Panu 
Stefanowi Jakubowskiemu 

 

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 512) oraz art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach  
i mundurach (Dz. U. z 2016 r. poz. 38), w związku z § 2 i § 3 uchwały nr 141/06 Sejmiku 
Województwa Mazowieckiego z dnia 10 lipca 2006 r. w sprawie ustanowienia Odznaki 
Honorowej „Zasłużony dla Mazowsza” (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 6059 i 8330) – uchwala się, 
co następuje: 
 

§ 1. 

Nadaje się Panu Stefanowi Jakubowskiemu Odznakę Honorową „Zasłużony dla Mazowsza”. 
 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Sejmiku Województwa 
Mazowieckiego. 
 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Przewodniczący Sejmiku  
Województwa Mazowieckiego 

 
 

Ludwik Rakowski 
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Uzasadnienie 

W dniu 10 lipca 2006 roku Sejmik Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę Nr 141/06  
w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Mazowsza” (Dz. Urz. Woj. Maz. 
z 2006 r. Nr 155, poz. 6059). Zgodnie z § 3 ww. uchwały Sejmik Województwa 
Mazowieckiego, na wniosek Komisji Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Mazowsza”,  
w drodze uchwały nadaje Odznakę.  

W dniu 16 kwietnia 2019 r. Komisja Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Mazowsza” uchwałą 
Nr 4/2019 r. podjęła decyzję o uhonorowaniu Pana Stefana Jakubowskiego. 
 
Pan Stefan Jakubowski przez wiele lat był naczelnikiem w Urzędzie Gminy w Borowiczkach. 
W 1990 r. został wybrany na wójta gminy Słupno, a w 2010 r. został uhonorowany medalem 
pamiątkowym „Pro Masovia” jako samorządowiec sprawujący urząd nieprzerwanie od 20 lat. 
Funkcję tę pełnił do 2014 r. Następnie został Członkiem Zarządu Powiatu w kadencji 2014-
2018. Dzięki jego działaniom gmina Słupno prężnie się rozwijała oraz stała się liderem wśród 
innych gmin z terenu województwa mazowieckiego. W swojej działalności samorządowej dał 
się poznać jako pracowity gospodarz, aktywnie pozyskujący środki zewnętrzne na inwestycje 
drogowe, inwestycje z zakresu rolnictwa, ochrony środowiska, rozwoju obszarów wiejskich 
oraz środki na działalność ośrodków pomocy społecznej. 
 
Obecnie pan Stefan Jakubowski jako radny powiatu płockiego skutecznie zabiega o środki 
na modernizację dróg powiatowych na terenie gminy Słupno. Do głównych zasług w tej 
dziedzinie można zaliczyć pozyskanie środków na modernizację drogi powiatowej na trasie 
Miszewko-Strzałkowskie – Święcieniec oraz drogi powiatowej na trasie Liszyno – Wykowo.  
Pan Stefan Jakubowski wspiera również działalność strażaków-ochotników. Pomaga im  
w pozyskiwaniu dotacji celowych z różnych instytucji co prowadzi do szybkiego rozwoju 
jednostek OSP działających na terenie gminy Słupno. W 2001 r. był inicjatorem włączenia 
OSP Słupno do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. 

Aktualnie oprócz funkcji radnego powiatu płockiego pan Jakubowski jest również 
Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej, Wiceprezesem Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP 
RP w Płocku oraz Prezesem Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Słupnie. Za swoje 
dotychczasowe osiągnięcia wyróżniony był wieloma odznaczeniami: 

Złotym, Srebrnym i Brązowym Krzyżem Zasługi, Srebrnym i Brązowym Medalem „Za Zasługi 
dla Obronności Kraju”, Medalem „Za Zasługi dla Województwa Warszawskiego”, Odznaką 
„Za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”. 

Podsumowując, Pan Stefan Jakubowski swoją wieloletnią pracą społeczną przyczynił się do 
rozwoju nie tylko gminy Słupno, ale również powiatu płockiego oraz całego regionu 
Mazowsza.  


