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Uchwała Nr       /    /2020 

Rady Powiatu Drawskiego 
z dnia ……………….. 

 
w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Drawskiego” 

 
Na podstawie § 3 ust. 1 uchwały Nr XXXV/254/2017 Rady Powiatu 

Drawskiego z dnia 15 września 2017 r. w sprawie zasad nadawania tytułu 
„Zasłużony dla Powiatu Drawskiego” Rada Powiatu Drawskiego po rozpoznaniu 
wniosku Zarządu Powiatu Drawskiego pozytywnie zaopiniowanego przez 
Kapitułę Honorową i Komisje Rady Powiatu Drawskiego uchwala, co następuje : 

 
§ 1. Nadaje się tytuł „Zasłużony dla Powiatu Drawskiego” 
 

Panu Udo Thiel. 
 
§ 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 
 
 
 
 
 

    Przewodnicząca Rady 
 
                                                                                   Urszula Ptak 
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U Z A S A D N I E N I E 

Zarząd Powiatu Drawskiego  zgłosił wniosek o nadanie tytułu  „Zasłużony dla Powiatu 
Drawskiego” dla Pana Udo Thiel. Uzasadnieniem tego wniosku jest uznanie zasług Pana U. Thiel 
na rzecz Powiatu Drawskiego. Pan U Thiel  urodził się w 1942 r. w Neustettin ( obecnie 
Szczecinek). Pan U. Thiel  tzw. „dziecko wojny”, po latach przymusowej pracy na rzecz 
komunistów w listopadzie 1957 roku wyjechał wraz z rodziną  do Niemiec. Nigdy jednak nie 
pogodził się z przymusowym wysiedleniem i w lutym 1994r. wrócił w swoje rodzinne strony 
gdzie mieszka do dziś. Od tamtej pory niestrudzenie działa na rzecz społeczności lokalnej, gdzie 
nieprzerwanie należy do rady sołeckiej. Przez 8 lat przewodniczył zrzeszeniu mniejszości 
niemieckiej, ale przede wszystkim znany jest z niezliczonych akcji humanitarnych, „gdy dary  
z Niemiec w ciężkich czasach przyjeżdżały do Kosobudek tirami”. Pan U. Thiel wiele razy 
wspierał placówki powiatowe takie jak Dom Pomocy Społecznej w Darskowie czy Ośrodek 
Wspierania Dziecka i Rodziny w Drawsku Pomorskim. Fundował potrzebne sprzęty, łóżka, 
ubrania oraz wiele innych, potrzebnych do codziennego funkcjonowania. W regionie Drawska 
Pomorskiego był wielokrotnie nagradzany za animacje kultury w regionie, jak choćby coroczne 
spotkania w Kosobudkach na imprezie Kartofel Festiwal. Przy każdym kontakcie z tym 
skromnym człowiekiem bije od niego nieukrywana bezinteresowność i życzliwość.  
Kapituła Honorowa na posiedzeniu w dniu 25 maja 2020 r. pozytywnie zaopiniowała wniosek 
Zarządu Powiatu Drawskiego. Zgodnie z § 3 ust. 1 Uchwały Nr XXXV/254/2017 Rady Powiatu 
Drawskiego z dnia 15 września 2017 r. w sprawie zasad nadawania tytułu „Zasłużony dla 
Powiatu Drawskiego”  tytuł nadaje Rada Powiatu Drawskiego w drodze uchwały.  
Biorąc powyższe pod uwagę uzasadnione jest podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie. 
 

Sporządziła : Barbara Kotwica – Naczelnik Wydziału Biura Rady Powiatu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


