
UCHWAŁA NR IX/83/2021 
RADY POWIATU KŁODZKIEGO 

z dnia 29 września 2021 r. 

w sprawie nadania Renacie Wolan-Niemczyk 
Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(Dz.U.2020.920 t.j. ze zm.), art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach 
i mundurach (Dz.U.2016 t.j.) oraz § 6 i § 7 Uchwały nr VII/64/2015 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 
30 września 2015 r. w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego, ustalenia jej 
wzoru, zasad i trybu nadawania oraz sposobie jej noszenia (Dz. Urz. Woj. Doln. poz. 4160 z dnia 
12 października 2015 r.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Nadaje się Odznakę Honorową Powiatu Kłodzkiego Renacie Wolan-Niemczyk za zasługi poczynione na 
rzecz Powiatu Kłodzkiego. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu Kłodzkiego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie 

Renata Wolan-Niemczyk od 30 lat zajmuje się pomocą społeczną zarówno w ramach pracy 
zawodowej, jak i wolontariatu. Wspiera mieszkańców powiatu, szczególnie osoby nieaktywne 
zawodowo, niezaradne życiowo lub niepełnosprawne, pomagając w rozwiązaniu trudnych spraw 
życiowych, Współpracuje z organizacjami pozarządowymi, którym pomaga pozyskiwać środki 
finansowe na różnego rodzaju inicjatywy, festyny, zawody sportowe osób niepełnosprawnych 
i zdrowych, wycieczki, warsztaty, szkolenia, itp. Dzięki jej zaangażowaniu powstała społeczna sieć 
wolontariuszy, świadczących nieodpłatną pomoc. 

W latach 1999-2002 zainicjowała akcję przygotowywania paczek mikołajkowych dla dzieci 
z trudnych środowisk, która jest kontynuowana do dziś. 

W latach 2016-2018 zajmowała się społecznie pozyskiwaniem żywności z Banków Żywności dla 
potrzebujących mieszkańców powiatu kłodzkiego, jak i innych regionów. Dzięki jej staraniom 
przekazano ponad 80 ton żywności. 

W latach 2000-2019 pełniła funkcję kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej 
Rudzie, z zaangażowaniem pracując na rzecz poprawy sytuacji osób najbardziej potrzebujących. 

Była radną Rady Powiatu Kłodzkiego IV, V i VI kadencji, w latach 2010-2018 wiceprzewodnicząca 
RPK, a w latach 2018-2021 przewodniczącą Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych. 

   

Przewodniczący Rady Powiatu 
Kłodzkiego 

 
 

Zbigniew Łopusiewicz  
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