UCHWAŁA NR XIII/138/2019
RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA
z dnia 21 maja 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego nadania imienia dra Jerzego Masiora
skwerowi nad rzeką Kamienicą u zbiegu ulic Tarnowskiej, Paderewskiego
i Kraszewskiego

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz § 104a ust. 5 Statutu Miasta Nowego Sącza
uchwalonego Uchwałą Nr XVII/161/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 2 września
2003 r., w sprawie Statutu Miasta Nowego Sącza (tekst jednolity: Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 409 poz. 3795 z 2011 r., z późn. zm.), na wniosek
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Rada Miasta Nowego Sącza uchwala, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu wniosku o nadanie imienia dra Jerzego Masiora skwerowi nad rzeką
Kamienicą u zbiegu ulic Tarnowskiej, Paderewskiego i Kraszewskiego, po zapoznaniu się
ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Rada Miasta Nowego Sącza postanawia
uwzględnić wniosek z przyczyn określonych w uzasadnieniu, stanowiącym załącznik
do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miasta Nowego Sącza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega doręczeniu wnioskodawcy.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta
(-) Krzysztof Głuc

Załącznik
do UCHWAŁY NR XIII/138/2019
RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA
z dnia 21 maja 2019 r.

UZASADNIENIE
Dnia 30.04.2019 r., do Rady Miasta Nowego Sącza wpłynął wniosek w sprawie
nadania imienia dra Jerzego Masiora skwerowi nad rzeką Kamienicą u zbiegu ulic
Tarnowskiej, Paderewskiego i Kraszewskiego, złożony przez Pana Józefa Kaczmarczyka,
Prezesa Zarządu Fundacji im. dra Jerzego Masiora w Nowym Sączu wraz z poparciem
Zarządu Osiedla „Przetakówka” oraz Proboszcza Parafii pod wezwaniem Ducha Świętego
w Nowym Sączu.
We wniosku wskazano, że doktor medycyny Jerzy Masior był jednostką znaną
i zasłużoną. Podkreślono, że była to osoba nieprzeciętna, która poświęciła swoją pracę,
swoje zdolności oraz wiele czasu dla mieszkańców Miasta Nowego Sącza.
Zwrócono także uwagę na to, że o nietuzinkowości tej postaci świadczy też fakt, że
Jerzy Masior był jednostką wszechstronną, ponieważ nie tylko oddanym lekarzem,
zaangażowanym w sprawy mieszkańców, radnym miejskim, przewodnikiem po Lwowie,
wychowawcą i nauczycielem kadr medycznych, komandorem Yacht Clubu PTTK Beskid,
ale również animatorem życia kulturalnego oraz twórcą spektakli poetyckich i muzycznych.
Zaznaczono też, że jego obrazy stanowią ozdobę wielu sądeckich domów, natomiast
poetyckie teksty rozbrzmiewają na imprezach artystycznych, organizowanych również przez
Urząd Miasta Nowego Sącza, co przyczynia się do promocji naszego Miasta w kraju oraz
poza jego granicami.
We wniosku wyeksponowano to, że wszechstronna działalność Jerzego Masiora
motywowana była pobudkami płynącymi z serca, a mianowicie wielką miłością do człowieka
i ziemi sądeckiej.
Dodano także, iż wskazany we wniosku skwer znajduje się na terenie osiedla
„Przetakówka”, z którym związana była duża część życia dra Jerzego Masiora i które
uwiecznił w swojej literackiej twórczości.
Resumując w Nowym Sączu powinno być miejsce, które przypominałoby o znanym
i zasłużonym doktorze medycyny Jerzym Masiorze.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji podczas posiedzenia w dniu 10 maja 2019 r.
pozytywnie odniosła się w głosowaniu do złożonej propozycji.
Mając na względzie powyższe, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji rekomenduje
Wysokiej Radzie przedmiotowy projekt uchwały.
Nadanie nazwy skwerowi nastąpi w trybie odrębnej uchwały Rady Miasta.

