
UCHWAŁA Nr k . Ą O  .2019 
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU 

z dnia 8 lutego 2019 roku

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu 
oświadczenia Rady Powiatu w Sierpcu w sprawie przyznania tytułu 
honorowego „Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego” dla Księdza Stefana 
Izydora Prusińskiego Proboszcza Emeryta Parafii pw. św. Apolonii 
w Borkowie Kościelnym

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie powiatowym ( t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 995 z późn. zm.) oraz 
§ 64 ust.l pkt 2 i § 77 ust. 1 Statutu Powiatu Sierpeckiego (Dz. Urz. Woj. Maz. 
z 2019 r. poz. 499 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wnosi się pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projekt oświadczenia 
Rady Powiatu w Sierpcu w sprawie przyznania tytułu honorowego „Zasłużony 
dla Powiatu Sierpeckiego” dla Księdza Stefana Izydora Prusińskiego Proboszcza 
Emeryta Parafii pw. św. Apolonii w Borkowie, w brzmieniu stanowiącym 
załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:

1) Mariusz Turalski -  Przewodniczący Zarządu

2) Jarosław Ocicki -  Członek Zarządu

3) Sławomir Krystek -  Członek Zarządu

4) Andrzej Cześnik -  Członek Zarządu

5) Kamil Różański -  Członek Zarządu



PROJEKT

OŚWIADCZENIE Nr . .2019
RADY POWIATU W SIERPCU 

z dnia.................. 2019 roku

w sprawie przyznania tytułu honorowego „Zasłużony dla Powiatu 
Sierpeckiego” dla Księdza Stefana Izydora Prusińskiego Proboszcza 
Emeryta Parafii pw. św. Apolonii w Borkowie Kościelnym

Na podstawie § 29 ust. 1 lit „c” Uchwały Rady Powiatu w Sierpcu 
Nr 22.IV.2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Statutu 
Powiatu Sierpeckiego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 499) oraz 
§ 5 Regulaminu Przyznawania tytułu honorowego „ Zasłużony dla Powiatu 
Sierpeckiego przyjętego uchwałą Rady Powiatu w Sierpcu Nr 122.20.2012 z 
dnia 24.02.2012 r. - Rada Powiatu w Sierpcu pozytywnie opiniuje nadanie 
tytułu „Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego” dla Księdza Stefana Izydora 
Prusińskiego Proboszcza Emeryta Parafii pw. św. Apolonii w Borkowie 
Kościelnym, jako wyraz najwyższego uznania, wdzięczności i uhonorowania za 
zasługi położone na rzecz rozwoju Powiatu Sierpeckiego.

Ksiądz Stefan Izydor Prusiński urodził się 3 kwietnia 1930 roku 
w Cieszkowie Starym. Szkołę Powszechną skończył w Sarbiewie. 
Po ukończeniu Liceum Św. Stanisława Kostki w Płocku i otrzymaniu matury 
w 1951 roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku. 
Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk Biskupa Tadeusza Zakrzewskiego 
15 czerwca 1957 roku. Potem przebywał na wikariatach w: Gostyninie, 
Sieluniu, Gołyminie, Chorzelach, Gradzanowie i Sokołowie. W sierpniu 
1967 roku przyszedł na probostwo w Borkowie Kościelnym. Posługę kapłańską 
w tej parafii pełni od 51 lat, fakt ten jest ewenementem w skali nie tylko 
dekanatu sierpeckiego, diecezji płockiej, a także całej Polski. Ksiądz Stefan 
Prusiński w latach 1987-1998 był wicedziekanem dekanatu sierpeckiego, a od 
1998 roku jest duchownym tegoż dekanatu. W roku 1996 został kanonikiem 
honorowym Kapituły Kolegiaty Pułtuskiej. Najpiękniej o człowieku świadczą 
jego czyny. Ksiądz Stefan Prusiński przyczynił się do rozkwitu parafii Borkowo. 
W latach siedemdziesiątych skromniutki, nie w pełni urządzony kościół 
borkowski stał się zadbany i piękny, pobudowano dzwonnicę, nową plebanię, 
poddano renowacji budynki gospodarcze, ogrodzono cmentarz i wzniesiono na 
nim kapliczkę, utwardzono drogę wiodącą od trasy numer 10 do kościoła. Wiele 
względów każe uznać księdza Stefana Prusińskiego za kapłana niepospolitego. 
Życzliwy ludziom, uczynny, pracowity, spokojny, rzeczowy, rychło zdobył 
zaufanie i szacunek parafian. To zaufanie pogłębiły jego zalety, jako gospodarza 
parafii. Wyremontował i odnowił kościół i cmentarz, wybudował wiele 
budynków, a otoczenie kościoła przekształcił w piękny park. Przy tak rozległych 
inwestycjach nigdy nie narzekał na brak środków.

Oprócz obiektów architektonicznych zbudował i umacniał wiarę w Pana 
Boga i wartości, udzielił wielu sakramentów mieszkańcom Powiatu



Sierpeckiego. Na emeryturze zaczął realizować jeszcze jedno niepospolite 
dzieło, zaczął pisać książki.

Mieszkańcy Powiatu Sierpeckiego doceniają wielkie zaangażowanie kapłana 
w pracę parafii, jego udział w rozwoju życia duchowego, społeczności lokalnej 
oraz inicjatywy integrujące Gminę Sierpc. Ksiądz Kanonik wzorowo umacnia 
wiarę osobistym świadectwem życia i głoszeniem Słowa Bożego całej lokalnej 
wspólnocie. Postawa duchownego, życzliwość dla człowieka i jego otoczenia 
oraz takt kapłański sprawiają, że Jego praca zyskała wielkie uznanie 
w środowisku lokalnym. Ksiądz kanonik Stefan Prusiński to mieszkaniec 
Powiatu Sierpeckiego pracujący z wielką pasją i oddaniem dla jego 
mieszkańców. Jest zaangażowany, skuteczny i innowacyjny nie tylko w badaniu 
historii powiatu, a także w pracy na rzecz drugiego człowieka. Słowa Świętego 
Jana Pawła II oddają w pełni zasługi księdza Stefana Prusińskiego w budowaniu 
wartości mieszkańców Ziemi Sierpeckiej „Kapłaństwo to powołanie do miłości. 
To ona rodzi wierność Boga i jest źródłem służby drugiemu człowiekowi”.


