
UCHWAŁA NR XLI.355.2022 
RADY GMINY MIŃSK MAZOWIECKI 

z dnia 23 czerwca 2022 r. 

w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Mińsk Mazowiecki” 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2022 r., poz. 559 ze zm.) oraz § 1 ust. 1 i § 10 Regulaminu przyznawania tytułu „Honorowy 
Obywatel Gminy Mińsk Mazowiecki” oraz tytułu „Zasłużony dla Gminy Mińsk Mazowiecki”, 
stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXV.312.2021 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 
16 grudnia 2021 r. w sprawie ustanowienia i określenia zasad przyznawania tytułu „Honorowy 
Obywatel Gminy Mińsk Mazowiecki” oraz tytułu „Zasłużony dla Gminy Mińsk Mazowiecki” (Dz. 
Urz. Woj. Maz. z 2021 r., poz. 12281) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Nadaje się tytuł „Zasłużony dla Gminy Mińsk Mazowiecki” Pani Annie Kosobudzkiej. 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mińsk Mazowiecki. 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

   

Przewodniczący Rady 
Gminy Mińsk Mazowiecki 

 
 

Przemysław 
Paweł Wojda 
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UZASADNIENIE 

Wniosek o nadanie tytułu „Zasłużony dla Gminy Mińsk Mazowiecki” Pani  
Annie Kosobudzkiej został złożony przez Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki i jednogłośnie uzyskał 
pozytywną opinię Kapituły powołanej do opiniowania wniosków o nadanie tytułów „Honorowy 
Obywatel Gminy Mińsk Mazowiecki” i „Zasłużony dla Gminy Mińsk Mazowiecki”. 

Pani Anna Kosobudzka była skarbnikiem gminy przez 30 lat i współtwórczynią 
odrodzonego po 1989 r. samorządu gminy Mińsk Mazowiecki. Wprowadzała w życie nowe 
przepisy krajowe i wewnętrzne, stała na straży finansów gminy, dbała o zgodne z prawem 
realizowanie budżetu. Dzięki jej zaangażowaniu i wiedzy gospodarka finansowa gminy zawsze 
była stabilna i bezpieczna. Gmina rozwijała się dynamicznie i nie była zagrożona z powodu 
zmiennej koniunktury finansowej w państwie. 

Wykonując swoje obowiązki Pani Anna Kosobudzka pracowała z trzema Wójtami, wieloma 
radnymi, sołtysami i pracownikami Urzędu Gminy. Dla wszystkich była uosobieniem cierpliwości, 
wiedzy oraz życzliwości. Zawsze stwarzała dobrą atmosferę pracy i dyskusji nad finansami gminy. 
Dzięki jej wiedzy i pracy udawało się pozyskiwać środki pozabudżetowe dla gminy, jednostek 
organizacyjnych i organizacji społecznych. Zawsze starała się, by Urząd Gminy był przyjazny dla 
mieszkańców, a każdy interesant był traktowany z szacunkiem i życzliwością.  

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały i nadanie tytułu „Zasłużony dla 
Gminy Mińsk Mazowiecki” Pani Annie Kosobudzkiej należy uznać za w pełni uzasadnione. 
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