
UCHWAŁA NR XIX/197/2016
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU

z dnia 23 lutego 2016 r.

w sprawie:  nadania wyróżnienia "Honorowe Obywatelstwo Miasta i Gminy Swarzędza".

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 08 marca 1990r.  o samorządzie gminnym 
(t.j.Dz.U. z 2015r., poz. 1515 ze zmianami), w związku z § 69 ust.1 lit.a i ust.2 Statutu Gminy 
Swarzędz, oraz na podstawie Uchwały nr LXII/560/2014 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 
26 sierpnia 2014r. w sprawie Regulaminu wyróżnień honorowych Gminy Swarzędz 
(Dz.Urz.Woj.Wielkopolskiego z dnia 01 października 2014r., poz. 5035), Rada Miejska 
w Swarzędzu uchwala, co następuje:

§ 1. 

Nadaje się wyróżnienie „Honorowe Obywatelstwo Miasta i Gminy Swarzędza”

Panu Paulowi Krause.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miejskiej w Swarzędzu
i Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w  życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie

Paul Krause, mieszkaniec Ronnnebergu, urodził się w 1950 roku.

Z zawodu jest prawnikiem. Przez wiele lat pracował w swoim zawodzie w Hanowerze,
specjalizując się w niemieckim prawie samorządowym. Przez kolejne lata pełnił funkcję
Dyrektora Zarządzającego w Związku Miast Dolnej Saksonii. W tym charakterze
z powodzeniem reprezentował interesy miast Dolnej Saksonii wobec władz krajowych
i federalnych.

Jest politykiem, należy do partii SPD. Poza tym począwszy od 1980 roku aktywnie działa
na rzecz swojego rodzinnego miasta Ronnenberg. Należy podkreślić, że od 1991 roku Paul
Krause jest członkiem Rady Miejskiej, gdzie przez prawie 10 lat pełnił funkcję
przewodniczącego frakcji SPD Rady Miejskiej Ronnenbergu.

W 2011 roku został wybrany do Zgromadzenia Regionu, organu przedstawicielskiego
regionu Hanower, który reprezentuje 21 gmin położonych wokół Hanoweru i który
zamieszkuje około 1,1 mln mieszkańców.

Paul Krause jest jednym z założycieli i prezesem Stowarzyszenia Miast Bliźniaczych
w Ronnenbergu. Od dawna inicjuje różne wydarzenia i spotkania pomiędzy miastami,
Swarzędz, Ronneberg, Ronnenburg i Duclair. Jest honorowym obywatelem francuskiego
miasta Duclair, gdzie przyczynił się do realizacji wielu wspaniałych pomysłów, kontynuując
partnerskie i przyjacielskie relacje. Od wielu lat włącza się aktywnie w rozwój partnerskich
stosunków pomiędzy Ronnenbergiem i Swarzędzem. Ostatnio był inicjatorem kontaktów
pomiędzy naszymi artystami, w wyniku czego w Ronnenbergu i Swarzędzu odbyły się
ciekawe wystawy prac malarskich.

Należy również wspomnieć o zamiłowaniu Paula Krause do muzyki. Gra on na kilku
instrumentach muzycznych, a ponadto jest doskonałym śpiewakiem. Zasiada też
w zarządzie szkoły muzycznej w Ronnenbergu. Jest także bardzo aktywnym kibicem
drużyny piłkarskiej „Hannover 96”. Pozostały wolny czas Paul Krause poświęca rodzinie,
a szczególnie swojemu wnukowi.

W związku z powyższym nadanie wyróżnienia „Honorowe Obywatelstwo Miasta i Gminy
Swarzędza” Paulowi Krause jest w pełni uzasadnione.
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