
Projekt

z dnia  7 czerwca 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY MAŁKINIA GÓRNA

z dnia 14 czerwca 2019 r.

w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Małkinia Górna"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506) oraz § 1 uchwały nr 61/V/2019 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie 
obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej Rada Gminy Małkinia Górna uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się tytuł "Honorowy Obywatel Gminy Małkinia Górna" ks. prałatowi Marianowi Niemyjskiemu. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Małkinia Górna. 

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

Komitet inicjatywy uchwałodawczej w osobach Radny Rady Gminy Małkinia Zbigniew Nietubyć, Marianna
Adamczyk, Waldemar Adamczyk, Elżbieta Duda, Bogusław Zawadzki i Mirosław Przesmycki przygotował
projekt uchwały w sprawie nadania ks. prałatowi Marianowi Niemyjskiemu tytułu Honorowy Obywatel Gminy
Małkinia Górna w dowód uznania za zasługi dla społeczności gminy Małkinia Górna.

Ks. prałat Marian Niemyjski święcenia prezbiteratu otrzymał 28 maja 1972 r. z rąk biskupa łomżyńskiego
Mikołaja Sasinowskiego. Posługę kapłańską rozpoczął w dniu 4 lipca 1972 roku jako wikariusz parafii
Wiżajny, następnie kontynował ją w parafiach Miastkowo, Wąsosz, Ostrołęce w parafii pw. Nawiedzenia NMP
gdzie uczestniczył w budowie kościoła w Łęgu Starościńskim, w Andrzejewie gdzie ówczesny proboszcz zlecił
mu budowę kościoła w Nowym Borku. Do Małkini Górnej ks. Marian Niemyjski został skierowany 8 marca
1987 r. i zlecono mu budowę nowego kościoła, a 3 czerwca 1987 r. został rektorem ośrodka duszpasterskiego
w Małkini Górnej. W dniu 3 grudnia 1989 r. w granicach tego ośrodka powstała parafia pw. Nawrócenia
Świętego Pawła Apostoła w Małkini Górnej, a jej proboszczem został ks. Marian Niemyjski. To jego starania
przyczyniły się do wybudowania w tak krótkim czasie kościoła i budynków parafialnych. Ks. Marian
Niemyjski jeszcze z większym zaaangażowaniem dbał o tworzenie tzw. żywego kościoła, przejawiał ciagła
troskę duchową o parafię, umiał skupiać ludzi młodych i starszych dowodem czego była działająca w parafii
oaza, schola dziecięca i młodzieżowa, czy grupy modlitewne. Dbał o krzewienie postaw patriotycznych wśród
lokalnej społeczności. Swoją posługę duszpasterską w Małkini Górnej pełnił do 12 lipca 1999 r. kiedy to biskup
łomżyński mianował go proboszczem parafii w Kadzidle, znane są tam też jego liczne działania materialne jak
i duchowe m.in. wybudował Dom Parafialny z kaplicą dla nowo tworzonej parafii w Dylewie. Ks. prałat poza
praca duszpasterską w swoich parafiach pełnił również różne funkcje w instytucjach diecezjalnych. Za zasługi
dla kościoła w 1992 r. był mianowany przez papieża kapelanem Jego Świątobliwości, a w 2011 r. otrzymał
honorowy tytuł prałata Jego Świątobliwości. W dniu 1 marca 2014 r. przeszedł na emeryturę.

Mając na uwadze powyższe oraz fakt, iż projekt uchwały został poparty ponad wymaganą liczbę podpisów
mieszkańców gminy Małkinia Górna nadanie tytułu Honorowy Obywatel Gminy Małkinia Górna ks. prałatowi
Marianowi Niemyjskiemu jest w pełni uzasadnione.
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