UCHWAŁA NR XXXVIII/250/2017
RADY MIEJSKIEJ LĄDKA-ZDROJU
z dnia 20 marca 2017 r.
w sprawie przyznania Medalu Honorowego św. Jerzego Pani Dorocie Komornickiej
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446 ze
zm.), w związku z § 1, § 3 ust. 2 uchwały Rady Miejskiej w Lądku Zdroju nr XL/317/10 z dnia 28 stycznia 2010 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu nadawania Medalu Honorowego św. Jerzego, za zasługi dla Miasta i Gminy
Lądek Zdrój, uchwala się co następuje:
§ 1. W uznaniu szczególnych zasług dla Miasta i Gminy Lądek Zdrój przyznaje się Pani Dorocie Komornickiej
Medal Honorowy św. Jerzego, za zasługi dla Miasta i Gminy Lądek Zdrój.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lądka Zdroju.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Lądka-Zdroju
Tomasz Nowicki
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UZASADNIENIE
Dorota Komornicka - gromny wysiłek włożyła m.in. w pomoc mieszkańcom, którzy ucierpieli w
czasie powodzi w 1997 r. Odkąd pojawiła się możliwość funkcjonowania NGO, angażuje się w rozmaite
przedsięwzięcia poprawiające jakość życia lokalnej społeczności. Założycielka i prezes Funduszu Lokalnego
Masywu Śnieżnika, który jako pierwszy w Polsce zaczął działać już w 1998 roku. W ciągu blisko 20 lat
istnienia fundusz kierowany przez Panią Dorotę Komornicką przyznał ponad 700 dotacji na projekty
lokalne, kilkaset stypendiów dla niezamożnych a uzdolnionych uczniów szkół podstawowych,
gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i studentów z terenu Ziemi Kłodzkiej. W ramach Funduszu
prowadzono wiele programów edukacyjnych i profilaktycznych, w tym badania wad postawy (uruchomiając
10 gabinetów rehabilitacyjnych, z korzysta ok. 1200 osób).
W 2012 roku Fundusz otrzymał za Program Stypendialny „Z rączki do rączki" I nagrodę w
Ogólnopolskim Konkursie na Najlepsze Programy Stypendialne „Dobre Stypendia".
Dorota Komornicka jest także m. in. członkiem Światowego Stowarzyszenia ASHOKA - lnnovators
for the Public, Transatlantic Community Foundation Network, Stowarzyszenia Parlamentarzystów i
Samorządowców Ziem Górskich "Wybrani w górach", European Mountain Forum, Business and
Professional Women, Forum Darczyńców, Federacja Funduszy Lokalnych w Polsce.
Jest wnioskodawczynią i realizatorem ponad 100 projektów, z których wiele miało swoja edycję i
kontynuację na tereni Gminy Lądek-Zdrój, np. „Marianna Orańska -never ending story" czy kolejne odsłony
programu "Działaj Lokalnie".
W konkursach grantowych i programach organizowanych przez FLMŚ często udział bierze i z
powodzeniem uzyskuje dotacje na swoje przedsięwzięcia społeczność Gminy Lądek-Zdrój. Sama istota
konkursów oraz grantów powoduje, że mieszkańcy naszej gminy zaczęli udzielać się społecznie.
Prowadzone w ramach projektów inicjatywy wielokrotnie sprawiały, że mieszkańcy Lądka-Zdroju i okolicy
wspólnie realizując postawione sobie zadania powodowali, że nasz region stawał się bardziej atrakcyjny, nie
tylko dla lokalnej społeczności, ale również dla odwiedzających nasze tereny turystów.
Za swoją postawę została wyróżniona w konkursie "Społecznik Roku 2014". Aktualnie z inicjatywy
Doroty Komornickiej i z jej zaangażowaniem prowadzone są między innymi takie działania jak: Świetlica
Środowiskowa, Sudecki Inkubator Aktywności Społecznej, czy Fundusze Wieczyste Marianny Orańskiej.
Korzystają z nich tak najmłodsi jak i seniorzy, a młodzi uczą jak być przyszłymi liderami społecznymi.
Burmistrz Lądka-Zdroju
Roman Kaczmarczyk
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