
Uzasadnienie

Bożena Szydłowska urodziła się 11 kwietnia 1951 roku w Poznaniu. Z zawodu
jest doradcą podatkowym. Prowadziła własne Biuro rachunkowe oraz Kancelarię
doradztwa  podatkowego.  Z  samorządem  terytorialnym  związana  jest  od  1998
roku. Jako radna Rady Miejskiej w czasie dwóch kadencji pełniła funkcje:

1) Przewodniczącej Komisji Budżetu w latach 1998-2002,

2) Przewodniczącej Rady Miejskiej w latach 2002-2006.

W roku 2006, w wyborach bezpośrednich została wybrana Burmistrzem Miasta i
Gminy Swarzędz. Funkcję burmistrza pełniła do 2007 roku, kiedy to objęła mandat
poselski, który sprawowała przez 3 kolejne kadencje.

To  dzięki  Jej  determinacji  jako  samorządowca  i  burmistrza  po  wielu  latach
oczekiwań  naszych  Mieszkańców,  nastąpiło  przedłużenie  poznańskiej  linii
autobusowej  nr  55  do  centrum  Nowej  Wsi  i  dalej  do  Zalasewa.  Podpisanie
porozumienia  ze  Starostą  Powiatu  Poznańskiego  zapewniło  nam  powrót  do
Swarzędza Wydziału Komunikacji z pełnym zakresem usług. Zainicjowała budowę
systemu monitoringu wizyjnego i bezpłatnego bezprzewodowego internetu.

Wdrożyła  w  Gminie  Swarzędz  autorski  program  prowadzenia  publicznych
przedszkoli przez prywatnych operatorów i dzięki temu wszystkie dzieci znalazły
miejsce w placówkach, a my jako Gmina, niemalże o dekadę wyprzedziliśmy inne
miasta w Polsce. Zwiększyła rolę Sołtysów i Rad Sołeckich, wprowadziła w Gminie
już w 2007 roku, subkonta z odpisami na tzw. Fundusz sołectwa. Sformalizowała
funkcje i powołała animatorów kultury i animatorów sportu w klubach i świetlicach.

W  2007  r  dla  sprawnej  obsługi  mieszkańców  naszej  Gminy,  utworzyła  i
uruchomiła  na  parterze  Ratusza  Biuro  Obsługi  Interesantów  oraz  system
informacji  przestrzennej  co  znacznie  przyspieszyło  wydawanie  decyzji
administracyjnych.  Prowadziła  prace  nad  wdrożeniem  w  Urzędzie  systemu
zarządzania jakością, programu e-urząd i elektronicznego obiegu dokumentów w
celu poprawy komunikacji i jakości świadczonych usług. Przeprowadziła skuteczną
reformę  systemu  organizacyjnego  Urzędu,  co  znacząco  usprawniło
funkcjonowanie i pracę urzędników.

W  Parlamencie  jako  były  samorządowiec  i  poseł  ziemi  swarzędzkiej,  od
początku zaangażowała się w pilotowanie i realizację projektów dotyczących m.in.
dofinansowania budowy Skateparku w wysokości ca 700 tysięcy złotych tj. do 1/3
wydatkowanych  środków  oraz  pozyskanie  z  Ministerstwa  Infrastruktury  15
milionów złotych na budowę wiaduktu łączącego ulicę Rabowicką z drogą krajową
nr  92  i  kolejnych  środków  z  Urzędu  Marszałkowskiego  na  budowę  dróg
dojazdowych.

Ponadto,  zawsze  wspierała  działania  naszej  Gminy  na  rzecz  budowy
„schetynówek”, „orlików” i wszelkich innych aktywności.

Pani  poseł  Szydłowska  z  niezwykłą  determinacją  i  skutecznie  pracowała  w
Sejmie  nad  zmianą  Ustawy  o  drogach,  dzięki  czemu  mi.n.  Gmina  Swarzędz,
mogła przekazać wcześniej przejęty 12 kilometrowy odcinek starej drogi krajowej
nr  5  trasy  Poznań  -  Gniezno,  przebiegającej  przez  Kobylnicę,  samorządowi
województwa  wielkopolskiego  i  w  ten  oto  sposób  nasza  Gmina,  corocznie
zaoszczędza w budżecie ponad pół miliona złotych.



Wobec powyższego nadanie tytułu „Zasłużony dla Miasta i Gminy Swarzędz” Pani 
Bożenie Szydłowskiej jest w pełni uzasadnione.


