Uchwała Nr VIII/116/2019
Rady Miejskiej Leszna z dnia 18 kwietnia 2019 roku
w sprawie: nadania odznaczenia „Zasłużony dla Miasta Leszna” dla Pana Jana Futro.

§1
Na podstawie art. 6 ust. 1 w związku z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U .2019 r. poz. 506) oraz § 54 ust. 2, §55, §56 Statutu Leszna stanowiącego
załącznik do Uchwały Nr XI/113/99 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 maja 1999 r., (Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 59, poz. 1252 z 24 sierpnia 1999 roku ze zmianami), Rada Miejska:

nadaje
Panu Janowi Futro
ODZNACZENIE
„ZASŁUŻONY DLA MIASTA LESZNA”

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna
Tomasz MALEPSZY

Uzasadnienie do Uchwały Nr VIII/116/2019 Rady Miejskiej Leszna w sprawie nadania
odznaczenia “Zasłużony dla Miasta Leszna” dla Pana Jana Futro.

Jan Futro urodził się 26 kwietnia 1949 roku w Poznaniu. Ojciec Józef, matka Maria z domu
Muszkieta. Żonaty od 1972 roku, jest ojcem dwóch córek. Ukończył studia na Wydziale Prawa
w latach 1967-1971 zakończone z wynikiem bardzo dobrym, uzyskując stopień magistra
prawa.
W latach 1976 -1990 był sędzią Sądu Rejonowego w Rawiczu i w Lesznie. W latach 90-tych był
sędzią Sądu Okręgowego, a od 20 lat jest sędzią Sądu Apelacyjnego w Poznaniu. Orzekał także
w Sądzie Najwyższym. Nadal czynny zawodowo. Jest bardzo doceniany w środowisku
prawniczym. W latach 1963-1973 zaangażowany w działalność harcerską. W latach 1980-1981
doradca Zarządu Regionu „Solidarność” w Lesznie.
W kwietniu 1990 roku powołany do pełnienia funkcji delegata Pełnomocnika Rządu
ds. reformy samorządu terytorialnego na województwo leszczyńskie. Przygotował i wdrożył
reformę odtwarzając podstawową formę samorządu jaką jest gmina. To była pionierska praca,
wymagająca ogromnego zaangażowania i wiedzy. Z uwagi na wielkość gminy i jej znaczenie
dla subregionu najwięcej uwagi poświęcał Lesznu. Działalność ta zaowocowała m.in.
uwłaszczeniem gmin na majątku Państwa. W tej sprawie m.in. doprowadził do orzeczenia
Trybunału
Konstytucyjnego
rozszerzającego
ostatecznie
uprawnienia
gmin.
W zaistniałej sytuacji, gdy jednym z bardziej istotnych problemów był podział między gminami
majątku podmiotów wojewódzkich, jako jedyny w kraju doprowadził do tego, że dokonały się
one bez procesów sądowych. Szereg gmin oficjalnie podziękowało za udzieloną pomoc. Z
uwagi na chęć zachowania bezstronności w sporach międzygminnych odmówił kandydowania
w pierwszych wyborach do Rady Miasta Leszna. W drugiej kadencji wybrany do Rady Miejskiej
Leszna, został także jej wiceprzewodniczącym. Był jednym z radnych, którzy spory dotyczące
funkcjonowania władz miasta i właściwie podejmowanej służby mieszkańcom starał się
rozwiązywać w porozumieniu z wszystkimi radnymi. Przewodniczył także Komisji Porządku
Publicznego i Praworządności i to również nie będąc radnym po tym, gdy ustawodawca
zabronił sędziom funkcjonowania w radach. Angażował się w działalność publiczną w
szczególności wspomagając dzieci niepełnosprawne i organizacje społeczne, zajmujące się
niepełnosprawnymi. Cieszy się dużym szacunkiem wśród mieszkańców Leszna. Jest
człowiekiem dużej kultury osobistej. Szanowany z uwagi na dorobek zawodowy i
zaangażowanie w życie społeczne Leszna.

