Rezolucja nr 51/XI/2015
Rady Miejskiej w Gostyninie
z dnia 29 kwietnia 2015 roku
w sprawie przywrócenia godności, sprawiedliwości i dobrego imienia
Pana Jerzego Pawła Tencera.

§1
Na podstawie § 56 ust. 1 Uchwały nr 45/VI/07 Rady Miejskiej w Gostyninie
z dnia 28 marca 2007r. w sprawie uchwalenia statutu Miasta Gostynina – Rada
Miejska uchwala, co następuje: przyjąć rezolucję, której treść stanowi załącznik do
powyższego dokumentu.

§2
Rezolucja wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Robacki

Załącznik do Rezolucji nr 51/XI/2015
Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 kwietnia 2015 roku
Jesteśmy przekonani, że dobro obywateli nie jest jedynie frazesem i Urząd stojący na
straży przestrzegania prawa bez zbędnej zwłoki naprawia niezweryfikowane pomówienia i

krzywdy, dokonane przez działanie byłego burmistrza Włodzimierza Śniecikowskiego.
Dlatego też biorąc pod uwagę wyjątkowy i nieetyczny, budzący wątpliwości charakter
poczynań byłego burmistrza i stojąc na straży przestrzegania prawa i przedstawienia
prawdy wyrażamy głęboki sprzeciw wobec takich zachowań.
Te niegodne czyny kierowane były w stosunku do osoby znanej, szanowanej, cenionej w
swoim środowisku.
Pan Jerzy Paweł Tencer od urodzenia mieszka w Gostyninie, jest absolwentem
Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Gostyninie i uczelni artystycznej
Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Gdańsku. Całe życie zawodowe poświęcił
kulturze plastycznej, upowszechnianiu edukacji i
organizator,

pomysłodawca

i

założyciel

pracy artystycznej. Inspirator,

Gostynińskiego

Towarzystwa

Popierania

Twórczości Plastycznej, w tym 15 lat jego prezes. Pomysłodawca m.in. „Pleneru u Wójta”,
współzałożyciel Grupy Nieformalnej. Za swoją wieloletnią działalność w sferze kultury
lokalnej i regionalnej a także pracę artystyczną uhonorowany został przez Ministerstwo
Kultury odznaką „Zasłużony Działacz Kultury”.
Pan Jerzy Paweł Tencer jako ceniony artysta w 2011 r. otrzymał od ówczesnego
Burmistrza Włodzimierza Śniecikowskiego zlecenie ustne na zaprojektowanie i wykonanie
malowidła ściennego związanego z historią Zamku Gostynińskiego. W kwietniu 2012 roku
fresk na ścianie wewnętrznej Zamku w kolorze brązowym ze złoceniami, ukazujące historię,
dzieje Zamku od chwili jego powstania do dnia obecnego, zostało wykonane. Mimo
wielokrotnych monitów, pism i rozmów rachunek za wykonaną pracę nie został
uregulowany. W związku z powyższym Pan Tencer zmuszony był wystąpić na drogę sądową
przeciwko Gminie Miasta Gostynina i ówczesnemu Burmistrzowi Miasta Gostynina.
Burmistrz Miasta Gostynina Paweł Kalinowski, aby naprawić krzywdy wyrządzone
przez Włodzimierza Śniecikowskiego zaproponował Panu Tencerowi ugodę.
Aby zadośćuczynić tym niegodnym działaniom, a przede wszystkim przywrócić dobre
imię Pana Jerzego Pawła Tencera Rada Miejska w Gostyninie podjęła ww. rezolucję.

