
 

 
UCHWAŁA Nr XXVI/279/12 

RADY GMINY ZŁOTÓW 

z dnia 29 listopada 2012 r. 

 

 
w sprawie nadania imienia sali wiejskiej w Klukowie 

 

 

             
         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

 

 

         § 1. 1. Nadaje się nowo oddanej do użytku sali wiejskiej w Klukowie imię „Norberta 

Aleksiewicza”. 

 

         2. Pełna nazwa sali brzmi: 

 

 „Sala wiejska im. Norberta Aleksiewicza w Klukowie” 

 

         § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 

 

         § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               

 

 

 

 

 

 



                                                                      

 

 

UZASADNIENIE 

 

Uchwały Nr XXVI/279/12 RADY GMINY ZŁOTÓW 

z dnia 29 listopada 2012 r. 

w sprawie nadania imienia sali wiejskiej w Klukowie 

 
 

 

         Wieś Klukowo od kilkunastu lat intensywnie się rozwija. Liczba ludności 

zamieszkująca sołectwo wynosi 240. Społeczeństwo podejmuje wiele działań na rzecz 

rozwoju sołectwa w celu budowania wspólnoty samorządowej. Wielką przeszkodą                     

w budowaniu społeczeństwa samorządowego i prawidłowej integracji społecznej w sołectwie 

Klukowo był brak sali wiejskiej. Społeczeństwo nie miało swojego miejsca spotkań. Gmina 

realizując cele i marzenia mieszkańców angażując środki finansowe własne i po skorzystaniu 

ze środków unijnych wybudowała nową salę wiejską. 

         Mieszkańcy zgodnie z Uchwałą Nr 3 zebrania wiejskiego z dnia 27 lipca 2011 r. 

postanowili uczcić pamięć zasłużonego miejscowego rolnika i działacza społecznego 

Norberta Aleksiewicza i nazwać jego imieniem salę wiejską. 

         Norbert Aleksiewicz urodził się 25 listopada 1948 r. w Klukowie k. Złotowa.                     

Z wykształcenia mgr inż. rolnictwa, absolwent Akademii Rolniczej w Szczecinie, którą 

ukończył w 1973 r. Od 1974 r. prowadził rodzinne, ponad 35 – hektarowe gospodarstwo rolne 

w Klukowie. Działał w spółdzielczości rolniczej, był wieloletnim przewodniczącym Rady 

Nadzorczej Spółdzielni Kółek Rolniczych w Złotowie, potem wieloletnim przewodniczącym 

Rady Nadzorczej Spółdzielczego Banku Ludowego w Złotowie. W latach 1979 – 1989 był 

przewodniczącym Rady Głównej Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji 

Rolniczych. Należał też do organizacji młodzieżowych zrzeszających studentów i młodzież 

wiejską. 

         Pełnił też mandat radnego Gminnej Rady Narodowej w Złotowie, był też członkiem 

Rady Konsultacyjnej oraz uczestniczył w obradach Okrągłego Stołu.                     

         Poseł IX kadencji Sejmu. Odznaczony Brązowym i Złotym Krzyżem Zasługi. 

Człowiek bardzo uczynny i niosący pomoc miejscowemu społeczeństwu, szanujący miejsce 

swojego urodzenia oraz dążący w swoich działaniach do włączania społeczeństwa w wspólne 

podejmowanie inicjatyw gospodarczych i społecznych. Postać zmarłego w 1994 r. Norberta 

Aleksiewicza w społeczeństwie wsi Klukowo jest dalej żywa i powinna znaleźć swoje 

miejsce na tablicy pamiątkowej nowej świetlicy wiejskiej zgodnie z wolą rodziny                          

i mieszkańców Klukowa. 

 


