UCHWAŁA NR V/86/19
RADY MIASTA GDYNI
z dnia 23 stycznia 2019 r.
w sprawie nadania Panu Jerzemu Miotke Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „Za wybitne zasługi
dla Gdyni”
Na podstawie § 11 ust. 1 pkt 2 Statutu Rady Miasta Gdyni - załącznika do uchwały Rady Miasta
Gdyni nr XXIII/489/04 z dnia 22 września 2004r. (t. j. Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2018 r. poz. 174 z późn.
zm.1)) Rada Miasta Gdyni uchwala, co następuje:
§ 1. Nadaje się Panu Jerzemu Miotke Medal im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „Za wybitne zasługi dla
Gdyni” (Medal nr 68).
§ 2. Uchwała wchodzi z życiem z dniem podjęcia.
Przewodnicząca Rady Miasta Gdyni:
J. Zielińska

1) Zmiany:

Dz. Urz. Woj. Pom. z 2018 r. poz. 3901; Dz. Urz. Woj. Pom. z 2019 r. poz. 78.
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UZASADNIENIE
Jerzy Miotke - inżynier elektryk, samorządowiec, Kaszuba.
Urodzony w 1951 r. w Wielkim Kacku, w wielodzietnej rodzinie kaszubskiej. Absolwent
Zespołu Szkół Budowy Okrętów oraz Politechniki Gdańskiej, Wydziału Elektrycznego. Przez
40 lat zawodowo związany ze Stocznią im. Komuny Paryskie , obecnie Stocznią Gdynia.
Uczestnik tragicznych wydarzeń Grudnia 1970 roku. W latach siedemdziesiątych
zaangażowany w ruch opozycyjny w gdyńskiej stoczni. Za udział w strajku oraz działalność
w NSZZ „Solidarność”, które tworzył po wprowadzeniu stanu wojennego, został aresztowany
i pozbawiony pracy.
W wolnej Polsce zaangażował się w tworzenie Gdyńskiego Komitetu Obywatelskiego. Od
1998 roku związany z samorządem, przez 16 lat aktywnie pracował na rzecz naszego miasta
jako radny , wiceprzewodniczący Rady Miasta oraz wiceprezydent Gdyni, u boku legendarnej
prezydent Franciszki Cegielskiej . Wdrożył wiele reform w sektorze oświaty, służby zdrowia,
kultury, sportu oraz polityki społecznej.
Zawsze był oddanym Kaszubą, od 2000 roku aktywnie działa w gdyńskim oddziale
Zrzeszenia Kaszubsko - Pomorskiego, podjął wiele przedsięwzięć propagujących
kaszubszczyznę, jednym z nich było powstanie Kaszubskiego Forum Kultury, którego jest
społecznym prezesem.
Honorowy członek stowarzyszeń oświatowych i organizacji pozarządowych, zaangażowany
w działania lokalnych społeczności. Wyróżniony wieloma odznaczeniami i nagrodami, m.in.
Złotym Krzyżem Zasługi, odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Prywatnie żonaty,
szczęśliwy ojciec dwóch córek i dziadek dwóch wnuków.
Człowiek, którego całe życie związane jest z Gdynią, jako rzetelny fachowiec , przyczyniał
się do rozwoju przemysłu stoczniowego, jako aktywny samorządowiec dbał o rozwój naszego
miasta, jako Kaszuba krzewił kulturę, tradycję i patriotyzm lokalny.

Przewodniczący Komisji Samorządności Lokalnej
i Bezpieczeństwa
Stanisław Borski
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