UCHWAŁA NR IX/58/11
RADY MIEJSKIEJ W LĄDKU ZDROJU
z dnia 30 kwietnia 2011 r.
w sprawie przyznania Medalu Honorowego św. Jerzego Panu Harrie Scholtens`owi
Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U.
z 2001r., nr 142,poz.1591 ze zmianami), w związku z §1, §3 ust. 2 Uchwały Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju Nr
XL/317/10 z dnia 28 stycznia 2010r. 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 Panu Harrie Scholtens`owi
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 w Lądku-Zdroju
Janusz Sosna
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Uzasadnienie
W dniu 7 marca 2011r. na posiedzeniu Konwentu ds nadawania Medalu Honorowego św. Jerzego,pozytywnie
został oceniony wniosek na odznaczenie Medalem Honorowym św. Jerzego Pana Harrie Scholtens`a, przedłożony
przez Burmistrza Lądka-Zdroju. Pan Harrie Scholtens- absolwent Uniwersytetu im. Erazma z Rotterdamu,
mieszkaniec Gminy Goedereede, dawny sekre¬tarz tej Gminy a obecnie Sekretarz w Gminie Middelharnis
współpracuje z Gminą Lądek-Zdrój od samego początku czyli od 1997 r. Po powodzi Holendrzy przyszli z pomocą
naszej gminie fundując odbudowę we wsi Konradów 5 mostów. Od tego czasu, zwłaszcza od podpisania 8 maja
2001 r. polsko-holenderskiego porozumienia o współpracy naszych gmin, pan Scholtens stale uczestniczy we
wzajemnych kontaktach. Jego inicjatywy to m.in.: zorganizowanie zbiórek pieniężnych przez członków Lions Club
w Oudoorp na cele rozbudowy remizy Straży Pożarnej w Lądku-Zdroju (ok. 8 tys zł), na restaurację obelisku
Marianny Orańskiej (ok. 8 tys. zł), współpraca i stały kontakt mailowy podczas ustalania wzajemnych wizyt.
Dwukrotnie wyjeżdżały dzieci i młodzież naszej gminy: z Konradowa i Młodzieżowa Drużyna OSP z LądkaZdroju. Pośredniczył przy załatwianiu formalności podczas przywozu mebli do lądeckiego ratusza i przy
przekazywaniu samochodów strażackich. Odkąd pracuje w Urzędzie Gminy w Middelharnis, stara się
o poszerzenie kontaktów. Dzięki temu naszej gminie przybył kolejny samochód strażacki. Obecnie jest w trakcie
poszukiwań samochodu ciężarowego z naczepą, który mógłby służyć lądeckiemu Zarządowi Budynków
Komunalnych. Harrie Scholtens dokonał też przekładu z języka angielskiego informacji o naszej gminie i dzięki
temu powstała internetowa holenderska podstrona www.ladek.pl/nl. Na bieżąco interesuje się naszą gminą,
utrzymuje regularny kontakt. Obecnie pracuje wspólnie z CKiR nad przygotowaniem warsztatów z Zarządzania
Zmianą i opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy do 2025 r. w ramach wymiany doświadczeń.

Burmistrz Lądka-Zdroju
Kazimierz Szkudlarek
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