
Uchwała nr 119/19 
Sejmiku Województwa Mazowieckiego 

z dnia 9 lipca 2019 r.  

 

w sprawie nadania Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Mazowsza” Ostrołęckiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej 

 

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 Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej 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 9 lipca 2019 r. Komisja Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Mazowsza” uchwałą  
Nr  7/2019 r. podjęła decyzję o uhonorowaniu Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej. 

Ostrołęcka Spółdzielnia Mieszkaniowa powstała w sierpniu 1959 roku. Jej działalność 
stanowi bardzo ważny element życia społeczno-gospodarczego Ostrołęki i okolic, znacząco 
wpływając na dynamiczny, a przy tym harmonijny rozwój tej części Mazowsza. 
Nieprzerwanie od 60 lat realizuje ambitne inwestycje, służące poprawie jakości życia 
mieszkańców Ostrołęki.  

Władze Spółdzielni przywiązują dużą wagę do działań na rzecz osób ubogich, rodzin 
będących w trudnej sytuacji materialnej, a także na rzecz sportu, rekreacji i wypoczynku  
w miejscu zamieszkania.  

Szczególne miejsce w działalności społeczno-wychowawczej zajmują imprezy  
i przedsięwzięcia promujące zdrowy styl życia, w tym imprezy rekreacyjno-sportowe dla 
dzieci i młodzieży. 

Sprawdzoną od lat formą integracji rodzin są cykliczne, promujące kulturę i zwyczaje 
regionu kurpiowskiego warsztaty i „niedziele z rodziną”, realizowane w ramach współpracy 
ze stowarzyszeniami twórców ludowych i regionalnych. 

Spółdzielnia jest również inicjatorem akcji „List do św. Mikołaja” – imprezy dla dzieci rodzin 
będących w trudnych warunkach materialnych, spotkań przy wigilijnym stole dla osób 
najbardziej potrzebujących wsparcia i samotnych, a także działalności klubu seniora 
„Wrzos”, skupiających ok. 100 członków. 

Nieprzerwanie realizuje ambitne inwestycje, służące poprawie jakości życia mieszkańców 
Ostrołęki. Ma również duży wkład w kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego, a także 
we wzbogacanie życia kulturalnego i integracji lokalnych społeczności.  

Wielopłaszczyznowa i wieloletnia praca Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej dała efekty  
w postaci zmienionego krajobrazu miasta, regionu i kraju, a  także przyczyniła się do 
poprawy komfortu życia mieszkańców Ostrołęki.  

 


