
 

 

UCHWAŁA NR X/73/2015 

RADY GMINY SUCHOŻEBRY 

z dnia 18 listopada 2015 r. 

w sprawie ustanowienia tytułu: „Zasłużony dla Gminy Suchożebry” 

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) - Rada Gminy Suchożebry uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się tytuł „Zasłużony dla Gminy Suchożebry” dla osób fizycznych, instytucji i innych 

podmiotów, które wykazały się dużym wkładem w rozwój społeczności lokalnej i za zasługi dla Gminy 

Suchożebry. 

§ 2. Zasady przyznawania tytułu, o którym mowa w § 1 określa „Regulamin zasad i trybu nadawania tytułu 

„Zasłużony dla Gminy Suchożebry” stanowiący załącznik do uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suchożebry. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. 

  

 Przewodnicząca Rady: 

Małgorzata Osińska 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 2 grudnia 2015 r.

Poz. 9908



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/73/2015 

Rady Gminy Suchożebry 

z dnia 18 listopada 2015 r. 

 

Regulamin zasad i trybu nadawania tytułu 

,,Zasłużony dla Gminy Suchożebry” 

§ 1. Mając na celu uhonorowanie za zasługi na rzecz Gminy Suchożebry ustanawia się tytuł: ,,Zasłużony 

dla Gminy Suchożebry”, zwany dalej również „Tytułem”, który jest wyrazem najwyższego wyróżnienia 

i uznania Rady Gminy Suchożebry. 

§ 2. 1. Tytuł „Zasłużony dla Gminy Suchożebry” jest wyrazem wyróżnienia i uznania. Nadawany jest za 

wybitne zasługi dla rozwoju gminy i tworzenia wspólnego dobra, mieszkańcom gminy i osobom nie będącym 

mieszkańcami gminy, nie karanym sądownie, organizacjom, stowarzyszeniom i instytucjom, które w sposób 

widoczny i niepodważalny przyczyniły się do zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej, 

szczególnie zasłużyły się gminie, przyczyniając się do jej rozwoju, pomnożenia dobrobytu lub 

popularyzowania osiągnięć. 

2. Tytuł „Zasłużony dla Gminy Suchożebry” może być nadawany pośmiertnie. 

3. Wyróżnionemu tytułem „Zasłużony dla Gminy Suchożebry” przysługuje przywilej używania tego 

tytułu. 

§ 3. 1. Tytuł: ,,Zasłużony dla Gminy Suchożebry” może być nadawany obywatelom polskim 

i cudzoziemcom. 

2. Tytuł: ,,Zasłużony dla Gminy Suchożebry” może być nadany tej samej osobie lub podmiotowi 

wymienionym w § 2 tylko jeden raz. 

§ 4. 1. Tytuł „Zasłużony dla Gminy Suchożebry” nadaje Rada Gminy Suchożebry w drodze uchwały, 

podejmowanej na wniosek Kapituły tytułu „Zasłużony dla Gminy Suchożebry”. 

2. Kapitułę tworzą: 

a) Przewodniczący Rady Gminy Suchożebry – jako Przewodniczący Kapituły; 

b) Sekretarz Gminy Suchożebry; 

c) Przewodniczący stałych komisji Rady Gminy Suchożebry. 

3. Kadencja Kapituły trwa 4 lata i kończy się wraz z końcem kadencji Rady Gminy. 

§ 5. 1. Pracami Kapituły kieruje jej przewodniczący. 

2. Kapituła realizuje zadania związane z opiniowaniem zgłoszeń w sprawie nadawania tytułu,  

a w szczególności: 

a) bada, czy zgłoszone wnioski odpowiadają wymogom formalnym; 

b) przedkłada Radzie Gminy zaopiniowane wnioski o nadanie tytułu; 

c) w razie negatywnej opinii Kapituły, Przewodniczący Rady informuje na piśmie o tym fakcie wnioskodawcę. 

d) występuje z inicjatywą pozbawienia tytułu osób, instytucji i organizacji które dopuściły się czynu 

powodującego, iż stały się niegodne tytułu, 

3. Kapituła ze swoich posiedzeń sporządza protokół zawierający opinie do wniosku. 

§ 6. 1. Wniosek o nadanie tytułu „Zasłużony dla Gminy Suchożebry” mogą składać: 

a) Wójt Gminy Suchożebry 

b) co najmniej 5 radnych Gminy Suchożebry 

c) sołtysi wspólnie z Radą Sołecką z Gminy Suchożebry. 

d) organizacje społeczne i stowarzyszenia posiadające osobowość prawną, działające na terenie Gminy 

Suchożebry; 
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2. Wniosek pisemny o nadanie tytułu „Zasłużony dla Gminy Suchożebry” powinien zawierać: 

a) dokładne dane personalne osoby lub dane podmiotu której dotyczy; 

b) szczegółowe uzasadnienie wniosku o nadanie tytułu; 

c) podpis wnioskodawców. 

d) pisemną zgodę osób żyjących lub przedstawicieli instytucji i innych podmiotów. 

e) oświadczenie kandydata do tytułu, lub przedstawicieli instytucji i organizacji o tym że nie była skazana 

prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne 

przestępstwo skarbowe. 

3. Postanowień ust.2 lit. e nie stosuje się do osób zmarłych zgłoszonych do nadania tytułu. 

4. Wniosek rozpatruje Kapituła tytułu „Zasłużonego dla Gminy Suchożebry”. 

5. Wniosek o nadanie tytułu „Zasłużony dla Gminy Suchożebry” przedkładany jest Przewodniczącemu 

Rady Gminy Suchożebry. 

6. Zaakceptowany przez Kapitułę wniosek upoważnia Przewodniczącego Rady do umieszczenia 

stosownego projektu uchwały Rady w porządku obrad najbliższej sesji. 

§ 7. 1. Dokumentem stwierdzającym nadanie tytułu, „Zasłużony dla Gminy Suchożebry” jest Akt 

Nadania Tytułu, stanowiący załącznik do Regulaminu zasad i trybu nadawania tytułu „Zasłużony dla Gminy 

Suchożebry”. 

2. Osoba, instytucja lub organizacja, której nadano tytuł „Zasłużony dla Gminy Suchożebry” otrzymuje: 

a) statuetkę; 

b) akt nadania upamiętniający wręczenie honorowego tytułu; 

3. Nagrodzeni tytułem wpisani są do Księgi zasłużonych, którym przysługuje możliwość własnoręcznego 

wpisu. 

4. Nadanie tytułu „Zasłużony dla Gminy Suchożebry” dokonuje się na uroczystej sesji Rady Gminy 

Suchożebry lub na innej uroczystości i poprzedzone jest prezentacją zasług wyróżnionej osoby lub podmiotu. 

5. Wręczenia aktu i statuetki dokonuje Przewodniczący Rady Gminy Suchożebry lub Wiceprzewodniczący 

Rady oraz Wójt Gminy Suchożebry. 

§ 8. 1. Rada Gminy Suchożebry może podjąć uchwałę o pozbawieniu tytułu „Zasłużony dla Gminy 

Suchożebry” na wniosek osób i jednostek wymienionych w § 6 ust.1, w razie stwierdzenia, że nadanie tego 

tytułu nastąpiło w wyniku wprowadzenia w błąd, uhonorowany dopuścił się czynu wskutek, którego stał się 

niegodny tego tytułu, a w szczególności osoby skazane prawomocnym wyrokiem sądu orzeczonego za 

przestępstwo popełnione z winy umyślnej. 

2. Wniosek pisemny o pozbawienie tytułu „Zasłużony dla Gminy Suchożebry” powinien zawierać: 

a) dokładne dane osoby lub podmiotu, której dotyczy; 

b) szczegółowe uzasadnienie wniosku o pozbawienie tytułu; 

c) podpis wnioskodawcy(ów) lub innych podmiotów wymienionych w § 6 . 

3. Podjęcie uchwały przez Radę o pozbawieniu tytułu „Zasłużonego dla Gminy Suchożebry” stanowi 

podstawę do dokonania zmian. 

  

 Przewodnicząca Rady: 

Małgorzata Osińska 
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