
UCHWALA NR XXIXl20112013 

RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM 


z dnia 29 kwietnia 2013 r. 

w sprawie nadania odznaki "Za zaslugi dla Miasta Makowa Mazowieckiego". 

Na podstawie art. 18 ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 
1591 zp6zn. zm.) oraz § 1 ust. 3 pkt.l i ust. 4 uchwaly Nr XXVIl48/2005 Rady Miejskiej w Makowie 
Mazowieckim z dnia 23 czerwca 2005r. w sprawie nadania odznaki "Za zaslugi dla Miasta Makowa 
Mazowieckiego" uchwala si~, co nast~puje: 

§ 1. Nadaje si~ Panu Stanislawowi Rulce Odznak~ ,,za zastugi dla Miasta Makowa Mazowieckiego". 

§ 2. Wykonanie uchwaly powierza si~ Burmistrzowi Miasta. 

§ 3. UchwaJa wchodzi w zycie z dniem podj~cia. 

Przewodniczqcy Rady 

L:IZtW'''r~'b;elskl 
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WNIOSEK 0 NADANIE ODZNAKI 

" Za zas.J:'ugi dla Miasta Makowa Mazowieckiego" 

1. 	 lmi~ i nazwisko osoby zgloszonej do wyr6znienia 

Stanislaw Rulka 

2. 	 Data i miejsce urodzenia 

17.03.1942r. Makowica 

3. 	 Miejsce zarnieszkania 

ul. Ciechanowska 3G/43, 

06-200 Mak6w Mazowiecki 

4. 	 Obywatelstwo 

Polskie 

5. 	 Szczeg6lowe uzasadnienie wniosku ze wskazaniem wybitnych zaslug na rzecz Miasta 

Mak6w Mazowiecki 

Pan Stanislaw Rulka jest dzialaczern spolecznyrn dzialajqcym w organizacjach 

spolecznych rnaj(lcych na celu glownie pornoc osoborn znajdujqcyrn si~ w trudnej sytuacji. 

Jest czlonkiern Polskiego Czerwonego Krzyza, Polskiego Zwi!lZku Dzialkowcow, a przede 

wszystkirn Prezesern Oddziaru Polskiego Stowarzyszenia Diabetykow. W tej organizacji 

zrzeszajqcej dzi~ki jego dzialalnosci 480 czlonkow niesie pomoc osoborn dotkni~tyrn 

cukrzyc(l. 

Do najwaZiliejszych dzialail Pana Stanislawa Rulki na rzecz rnieszkailcow Makowa 

Mazowieckiego nalezq: 



·. 


- W rarnach dzialalnosci edukacyjnej dla os6b zagrozonych i chorych na cukrzyc~ 

przynajrnniej cztery razy w roku organizuje spotkania z lekarzarni, dietetykarni oraz innymi 

specjalistarni, kt6rzy pomagajll. wielu osobom przystosowac si~ do nowej sytuacji jakiej 

przyszlo im doswiadczyc. 

- Podczas imprez i uroczystosci organizowanych przez miasto ("Dni Makowa") prowadzi 

badania profilaktyczne mieszkanc6w na zawartosc cukru we krwi. Z badan tych korzystajll. 

r6wniez uczestnicy uroczystosci religijnych przy kosciolach oraz uczestnicy spotkan na 

terenie ogr6dk6w dzialkowych. Rocznie przebadanychjest w ten spos6b ok.700 os6b, dzi~ki 

tym badaniom wykrywanych jest ok.20 nowych przypadk6w cukrzycy w ciqgu roku. 

- Na potrzeby os6b dotkni~tych cukrzycll. pozyskuje od producent6w urzll.dzenia do pomiaru 

cukru, kt6re nieodplatnie przekazuje osobom potrzebujll.cym. Podobnie zaopatrywane Sll. 

Osrodki Zdrowia w powiecie, Szpital Powiatowy, Policja oraz inne instytucje. Rocznie 

przekazywanych jest ok. 200sztuk glukometrow. 

Rowniez takie urZlldzenia jak cisnieniomierze, wstrzykiwacze do insuliny oraz urzll.dzenia do 

rehabilitacji w kai:dym roku Sll. przekazywane osobom potrzebujll.cym. Wazuym elementem 

dzialalnosci Pana Stanislawa Rulki jest nieodplatne pozyskiwanie i rozprowadzanie lekow 

wspomagaj'lCych leczenie skutk6w cukrzycy. 

- Aby zintegrowac srodowisko cukrzyk6w zorganizowal wiele wycieczek krajowych i 

zagranicznych, z ktorych w miar~ mozliwosci skorzystac rowniez mogli mieszkancy 

Makowa. Takich wyjazdow organizowal od trzech do pi~ciu rocznie. 

- Najbardziej znanll. dzialalnosci Pana Stanislawa jest pozyskiwanie i rozdzial zywnosci dla 

os6b dotkni~tych cukrzycll. i innych 0 najnizszych dochodach. Od trzech lat prawie w kai:dym 

miesi'lCu organizowana jest dostawa zywnosci z Banku .zywllosci w Ciechanowie. Lll.cznie 

rozdysponowano okolo 20 ton rozuego rodzaju produkt6w zywnosciowych. Ponadto 

trzykrotnie zorganizowal zbiorki Zywnosci w makowskich sklepach. Zebrano lll.cznie okolo 6 

ton Zywnosci, ktora zostala przekazana do Domu Pomocy Spolecznej, Osrodka Szkolno -

Wychowawczego, Osrodka Pomocy Spolecznej, Zwi'lZku Harcerstwa Polskiego oraz 

czlonkom Polskiego Stowarzyszenia Diabetykow. 

Pan Stanislaw Rulka nie ogranicza si~ tylko do dzialail na rzecz cukrzyk6w. 

Przez dwie kadencje byl czlonkiem Rady Nadzorczej SM "Jubilatka", czlonkiem Zarz'l.du 

Rodzinnego Ogrodu Dzialkowego "METALOWIEC" w Makowie Mazowieckim oraz 

czlonkiem ZarZlldu Okr~gowego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyk6w w Warszawie. 

http:Zarz'l.du
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Calym swoim zyciem udowodnil, ze bliskie mu s~ sprawy mieszkailc6w naszego 

miasta i stara si~ przy kazdej nadarzaj~cej si~ okazji pomagac innym. 

Zarz~d Oddzialu PSD w Makowie Mazowieckim uWaZa, ze nadanie odznaki " Za 

zaslugi dla Miasta Makowa Mazowieckiego" jest jak najbardziej uzasadnione. 

POLSKIE STOWAUYSZENIE DIABETYKOW r'U J 
I ) \ jOznaczenie wnioskodawcy: Oddzi~ Powiatowy ) • I 

w Makowie Mazowieckim ~ L r-o '- 1'/ . 
ufo Moniuszki 6 UVerYiA~ lY IJVt 

rill!< R'!!:~,:, fIJ.~:.. ,..I!.:,~ ,r." ,C!!. !~,: '" , " .. ,'" ",~,I::.. ,r, ,,I:, .. "'" 
(data) (piecz~tka**) (podpis wnioskodawcy***) 

* w przypadku instytucji lub organizacji podac nazw~ i rok zalozenia 

** wypelnic w przypadku, gdy wnioskodawca jest instytucj~ 


*** w przypadku, gdy wniosek sklada wi~cej niz jedna osoba, podpisy wnioskodawcow 

przedklada si{: na oddzielnej karcie, ktora stanowi zal~cznik do wniosku 

UWAGA: 
Wniosek wypelnia si{: czytelnie - t{:cznie pismem drukowanym, na maszynie lub komputerowo 



Zalctcznik Nr 1 

do Regulaminu okreslajctcego zasady 

i tryb nadawania odznakift Za zastugi 

dla Miasta.Makowa Mazowieckiego' 

WNIOSEK 0 NADANIE ODZNAKI 

"Za zastugi dla Miasta Makowa Mazowieckiego" 

.1) Imi~ i nazwisko osoby zgtoszonej do wyr6znienia ": 

\ ......~!.. t.a..r:?.~..~..t.Q:.J:!....:... ......(S.~..~k.~..................:.......................................................................... 


2) Data i miejsce urodzenia: . 

. . .........,1.1.:.. 9..~.,....1.9.~ 1::......... ............. ~.11.~.v.0?.~. -:. .....f!.'?:.-?......................................................... 


3) Miejsce zamieszkania: 
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4) Obywatelstwo: 

............. .............:......p..9..~?.~~ .....................:.................:.................................................................... 


5) Szczeg'etowe uzasadnienie wniosku ze wskazaniem wybitnych ZaSt~g na rzecz 

Miasta Makowa Mazowieckiego: 
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6) Oznaczenie wnioskoda'!"cy: ' . 	 " '.> 

, P 	 EZES 
Polakiego Z TWonego Knyi.a 


Oddda u Rejonowe;to 

'III Mako e MazowieeIQm 


* # ...... : ................ ~ ••••••••• " ....... " ••••••• '.' ........... "" ............................................. ~ ............... ": ..... " ...................................... ...................... ............... ,. ~ .. 


) (data) (pieczqtka"·) (pod pis wnioskodawcy ... ·) 

... w przypadku in?tytucji lub organizacji podac nazw~ i rok zalozenia. . 	 . . 
"•. Wypelnic w przypadku, gdy wniosl\odawcqjest instytucja .. 


"•• W przYEadku, gdy wniosek sklada wi~ej nit jedna oso~a, podpisy ,!"nioskodawc6w przedklada s~ 


. na oddzi.el~ej ka~cie, kf6ra.stanowi zalqcznik do wn·iosku. . 


UWAGA: 


Wniosek wyp~nia si~ czytelnie - r~cznie pismem drukowanym, na maszy.nie lub.komputerowo . 
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