Tekst ujednolicony

Uchwała Nr XXXVI/190/2001
Rady Gminy Gierałtowice
z dnia 27 września 2001 r. 1
W sprawie:
zatwierdzenia regulaminu przyznawania wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy
Gierałtowice”.
Na podstawie: 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz.U. Nr 13 poz.74 z 1096 r. z późniejszymi zmianami)
Rada Gminy Gierałtowice
uchwala:
§1
Zatwierdzić regulaminu przyznawania wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy
Gierałtowice”, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gierałtowice.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiany: Uchwała Rady Gminy Gierałtowice Nr XLI/225/2002 z dnia 31.01.2002 r., Uchwała Rady Gminy
Gierałtowice Nr VIII/62/07 z dnia 26.04.2007 r., Uchwała Rady Gminy Gierałtowice Nr XXVII/175/16 z dnia
8.11.2016 r
1
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Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy
Gierałtowice Nr XXXVI/190/2001 z dnia
27.09.2001r.
Regulamin
przyznawania wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Gierałtowice”.
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1. „Zasłużony dla Gminy Gierałtowice” jest najwyższym wyróżnieniem gminy.
2. Wyróżnienie nadaje Rada Gminy na wniosek Rady Sołeckiej, organizacji,
związków i zrzeszeń działających na terenie gminy lub co najmniej
50 mieszkańców.
3. Wyróżnienie „Zasłużony dla Gminy Gierałtowice” przyznawane jest za wybitne
działania rozsławiające gminę lub działalność mającą wpływ na podniesienie
poziomu życia mieszkańców gminy w różnych dziedzinach (gospodarka,
kultura, zdrowie, sport, itp.).
4. Wyróżnienie „Zasłużony dla Gminy Gierałtowice” może by przyznawane
z okazji jubileuszu gminy, w okresie co 5 lat, począwszy od jubileuszu 25lecia Gminy Gierałtowice.
5. Wyróżnienie może być przyznane osobie fizycznej, osobie prawnej, jednostce
organizacyjnej, a także może być nadane pośmiertnie.
6. Wyróżnienie przyznawane jest w dwóch kategoriach:
a)

osób fizycznych,

b)

osób prawnych i jednostek organizacyjnych.

7. Wyróżnienie stanowią:
a)

statuetka z brązu, o wysokości 20 cm, na której umieszczony jest herb
Gminy Gierałtowice,

b)

dyplom, w którym jednoznacznie określa się za jakie zasługi dla gminy
przyznano wyróżnienie.

8. Kandydatów do wyróżnienia zgłasza się w Biurze Rady Gminy.
9. Zgłaszanie kandydatów do wyróżnienia poprzedzone jest informacją w
mediach lokalnych. Informacja musi zawierać termin zgłaszania kandydatów,
miejsce składania wniosków oraz podstawowe wymogi regulaminowe.
10. Wniosek o przyznanie wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Gierałtowice”
powinien zawierać:
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a)

imię i nazwisko lub nazwę instytucji zgłaszanej do wyróżnienia,

b)

adres zamieszkania osoby fizycznej lub siedziby osoby prawnej
i jednostki organizacyjnej (względnie ostatni adres zamieszkania we
wnioskach o nadanie wyróżnienia pośmiertnie),

c)

uzasadnienie wniosku,

W brzmieniu nadanym uchwałą Rady Gminy Gierałtowice Nr VIII/62/07 z dnia 26.04.2007 r.
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d)

dane zgłaszającego: imiona i nazwiska (lub nazwa organizacji, związku,
zrzeszenia itp.), adresy,

e)

oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie (nie
dotyczy wniosków o nadanie wyróżnienia pośmiertnie).

11. Wniosek pobiera się w Biurze Rady Gminy. Termin składania wniosków ustala
się do 31 marca3 roku kalendarzowego w którym przypada jubileusz.
12. Wyboru kandydatów do wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Gierałtowice”
dokonuje Kapituła składająca się z 8 radnych Rady Gminy Gierałtowice, po
dwóch z każdego sołectwa.
13. Członków Kapituły wybiera Rada Gminy. Członkowie kapituły wybierają
spośród siebie przewodniczącego. Kapituła prowadzi obrady w obecności co
najmniej połowy swojego składu.4
14. Zadaniem Kapituły jest wyłonienie spośród wszystkich zgłoszeń nie więcej niż
6 kandydatur w każdej kategorii, spośród których Rada Gminy wybiera nie
więcej niż 4 laureatów odznaczenia w każdej kategorii.
15. Wybór kandydatów w każdej kategorii następuje poprzez przyporządkowanie
wybranym kandydatom punktu na liście zawierającej wszystkie zgłoszone
kandydatury. Każdy z członków Kapituły dysponuje 10 punktami.
16. Za wybrane uważa się kandydatury, które zdobyły największą ilość punktów.
Przy równej liczbie głosów wymagane jest odrębne głosowanie na tych
kandydatów.
17. Lista wyłonionych w powyższy sposób kandydatów do wyróżnienia
przedstawiona zostaje na sesji Rady Gminy przez przewodniczącego Kapituły.
18. Spośród kandydatów Rada Gminy wyłania w każdej kategorii laureatów przy
pomocy kart do głosowania, każdemu radnemu przysługuje jeden głos, który
zaznacza na karcie.
19. Wyróżnienie „Zasłużony dla Gminy Gierałtowice”, w każdej kategorii, może
otrzymać nie więcej niż 4 kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę
głosów. Przy równej liczbie głosów wymagane jest odrębne głosowanie na
tych kandydatów.
20. Wyróżnienie „Zasłużony dla Gminy Gierałtowice” przyznane może być osobie
fizycznej, osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej tylko raz, co nie
wyklucza ponownego kandydowania w latach następnych, tych którzy nie
zostali laureatami.
21. Wyróżnienie wręczane jest na uroczystej sesji Rady Gminy z okazji jubileuszu
gminy.
22. Niniejszy regulamin dostępny jest dla każdego zainteresowanego w Biurze
Rady Gminy.
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Uchwała Rady Gminy Gierałtowice Nr XXVII/175/16 z dnia 8.11.2016 r. § 1 ust. 1
Uchwała Rady Gminy Gierałtowice Nr XXVII/175/16 z dnia 8.11.2016 r. § 1 ust. 2
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