UCHWAŁA NR XXIX/197/2009
RADY GMINY POKÓJ
Z DNIA 30 KWIETNIA 2009 ROKU
w sprawie ustanowienia Regulaminu nadawania tytułu „ZasłuŜony dla
Gminy Pokój”

Na podstawie art. 18, ust.2, pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
/Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ) Rada Gminy Pokój uchwala, co następuje :

§1
Ustanawia się Regulamin nadawania tytułu „ZasłuŜony dla Gminy Pokój” stanowiący
załącznik do niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pokój.
§3
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały
Nr XXIX/197/2009
Rady Gminy Pokój
z dnia 30 kwietnia 2009 r.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA TYTUŁU
"ZASŁUśONY DLA GMINY POKÓJ"

§1
1.
2.
3.

Mając na celu szczególne uhonorowanie obywateli i instytucji za zasługi na rzecz Gminy
Pokój ustala się wyróŜnienie honorowe - tytuł "ZasłuŜony dla Gminy Pokój".
Tytuł "ZasłuŜony dla Gminy Pokój" nadaje Rada Gminy osobom i instytucjom, które
w szczególny sposób przysłuŜyły się społeczności Gminy Pokój.
Tytuł "ZasłuŜony dla Gminy Pokój” nadawany jest za wybitne zasługi dla rozwoju
Gminy jej mieszkańcom i osobom niebędącym mieszkańcami Gminy, organizacjom,
stowarzyszeniom i instytucjom, które w sposób widoczny i niepodwaŜalny przyczyniły
się do zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej oraz zasłuŜyły się
Gminie przyczyniając się do jej rozwoju, pomnoŜenia dobrobytu lub popularyzowania
osiągnięć.
§2

Z wnioskiem o nadanie tytułu "ZasłuŜony dla Gminy Pokój" mogą wystąpić :
1) Przewodniczący Rady Gminy Pokój,
2) Wójt Gminy Pokój,
3) Komisje Rady i Kluby Radnych,
4) stowarzyszenia, organizacje społeczno – polityczne i wyznaniowe,
5) co najmniej 50 mieszkańców Gminy Pokój
§3
1.

2.

3.

Wniosek o nadanie tytułu "ZasłuŜony dla Gminy Pokój” składa się do Rady Gminy za
pośrednictwem Przewodniczącego Rady. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do
niniejszego Regulaminu.
Wniosek powinien zawierać dokładne dane personalne osoby której dotyczy ze
wskazaniem zasług uzasadniających nadanie tej godności oraz jej zgodę na nadanie
tytułu.
Wniosek o nadanie tytułu "ZasłuŜony dla Gminy Pokój" opiniuje doraźna Komisja Rady
Gminy.
§4

1.
2.

Tytuł "ZasłuŜony dla Gminy Pokój" moŜe być nadany obywatelom polskim oraz
cudzoziemcom.
Tytuł " ZasłuŜony dla Gminy Pokój" moŜe być nadany tej samej osobie tylko jeden raz.

§5
1.
2.

Tytuł „ZasłuŜony dla Gminy Pokój” przyznaje się w szczególności za zasługi
w dziedzinie oświaty i nauki, kultury, sportu, inicjatyw gospodarczych i społecznych.
Osobie wyróŜnionej przysługuje przywilej uŜywania tytułu „ZasłuŜony dla Gminy
Pokój”.
§6

1.

2.

Osoba odznaczona tytułem "ZasłuŜony dla Gminy Pokój" otrzymuje dokument
potwierdzający nadanie tytułu "ZasłuŜony dla Gminy Pokój" oraz odznakę z herbem
Gminy Pokój i napisem „ZasłuŜony dla Gminy Pokój” Wzór dokumentu stanowi
załącznik nr 2 do Regulaminu.
Dokument jest podpisany przez Przewodniczącego Rady Gminy i Wójta Gminy.
§7

Wręczenie dokumentu potwierdzającego nadanie tytułu "ZasłuŜony dla Gminy Pokój”
odbywa się na uroczystej sesji Rady Gminy.
§8
Rejestr przyznanych tytułów „ZasłuŜony dla Gminy Pokój” prowadzi biuro Rady Gminy .

Zał. nr 1 do Regulaminu

Wniosek o nadanie tytułu
„ZasłuŜony dla Gminy Pokój”
1. Wnioskodawca: (w przypadku grupy zorganizowanej dołączyć listę podpisów)
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

2. Dane personalne osoby wyróŜnionej:
1) Imię i nazwisko ……………………………………………………
2) Data i miejsce urodzenia ……………………………………….....
………………………………………………………………………
3) Obywatelstwo ………………………………………………….…..
4) Miejsce zamieszkania………………………………………….…...
5) Miejsce pracy ………………………………………………..……..

3. Uzasadnienie nadania tytułu:
(charakterystyka osoby wyróŜnionej)

…………………………………
Data

………………………………
podpis wnioskodawcy

Zał. nr 2 do Regulaminu

RADA GMINY POKÓJ
UCHWAŁĄ Nr ………………………
Z DNIA …………………….
nadała
………………………………………………………………………….
(nazwa odznaczonej osoby)

tytuł

ZASŁUśONY DLA GMINY POKÓJ
za wybitne ………………………………………………………
(krótki opis osiągnięć)

okrągła pieczęć

Przewodniczący Rady Gminy Pokój

Pokój, dnia …………………
nr ………….……….

Wójt Gminy Pokój

numer dokumentu

Dane techniczne:

format A-4 , papier ozdobny biały lub kremowy

