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UCHWAŁA NR XV/115/2011
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU

z dnia 9 sierpnia 2011 r.

w sprawie nadania odznaczenia "Zasłużony dla Miasta i Gminy Swarzędz". 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 14 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 

1591 ze zmianami, w związku § 69 us.1 lit.b Statutu Gminy Swarzędz oraz na podstawie 

Uchwały nr XLV/244/94 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 11 kwietnia 1994r. w sprawie 

ustanowienia "Honorowego Obywatela Swarzędza" i odznaczenia "Zasłużony dla Miasta 

i Gminy Swarzędz" , 

Rada Miejska uchwala co następuje : 

§ 1. 

Nadaje się odznaczenie "Zasłużony dla Miasta i Gminy Swarzędz" 

Panu Ireneuszowi Szpotowi . 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie

Pan Ireneusz Szpot urodzony 10.08.1961r. mieszka w Swarzędzu od 1992 roku. Od dwudziestu 
lat firma Szpot znana jest na rynku motoryzacyjnym jako dealer samochodów. Początkowo był 
to Opel, a dziś już dziewięć innych marek. Firma Szpot jako pierwszy dealer samochodów 
osobowych w Wielkopolsce uzyskała w roku 1999 Międzynarodowy Certyfikat Zarządzania 
Jakością ISO 9002.Wśród wielu wyróżnień na szczeblu krajowym na szczególne podkreślenie 
zasługuje uzyskanie praw do posługiwania się godłem "Teraz Polska" jako laureat XV edycji 
tego konkursu. Firma Szpot jest jedyną firmą z terenu Gminy Swarzędz, która to godło zdobyła. 
Pan Ireneusz Szpot znany też jest jako inicjator i sponsor programów edukacyjnych, w których 
uczestniczyło dotychczas ponad 85 tys. uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z całej 
Wielkopolski, w tym także z terenu naszej Gminy. Od 1993 roku firma organizuje największe 
w Wielkopolsce rodzinne rajdy samochodowe. Pan Ireneusz Szpot wspiera też stowarzyszenia 
działające na rzecz dzieci wymagających specjalnej opieki oraz młodych sportowców. 
Imponujące są sukcesy sportowe Pana Ireneusza Szpota. Zdobywając 20 maja 2011r. 
najwyższy szczyt ziemi Mont Everest zdobył jednocześnie jako trzynasty Polak Koronę Ziemi. 
Do wielkich osiągnięć, jakim były wejścia na najwyższe szczyty wszystkich kontynentów dodał 
przebiegnięcie tras maratonów na tych kontynentach. Przebiegając w dniu 17 lipca 2011r. trasę 
w Rio de Janerio zapisał się w kronikach największych wyczynów jako pierwszy Polak, który 
zdobył Koronę Ziemi i przebiegł maraton na każdym kontynencie. Te wszystkie osiągnięcia 
spowodowały, że Pan Ireneusz Szpot należy do najbardziej znanych mieszkańców Gminy 
Swarzędz. Kierowanie dużą firmą zatrudniającą setki pracowników, powiązał z działaniami na 
rzecz młodszych i starszych mieszkańców naszej Gminy. Jego pasja biegania, ale też 
wyznaczanie sobie ambitnych celów, które udają się dzięki niezwykłej sile woli 
i samodyscyplinie zrealizować, spowodowały w powiązaniu z sukcesami gospodarczymi, że 
Pan Ireneusz Szpot ma swój znaczący udział w promowaniu Gminy Swarzędz i kreowaniu jej 
wizerunku. Przyznanie tytułu "Zasłużony dla Miasta i Gminy Swarzędz" Panu Ireneuszowi 
Szpotowi jest w pełni uzasadnione. 


