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Poz. 1429
UCHWAŁA NR XXXVI/365/17
RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYRZECZU
z dnia 19 czerwca 2017

w sprawie trybu nadania wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Międzyrzecz”
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 14 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.
z 2016r., poz. 446 za zm.1)), Rada Miejska w Międzyrzeczu uchwala, co następuje:
§ 1. Mając na uwadze uhonorowanie osób za wybitne zasługi dla Gminy Międzyrzecz, ustanawia się
wyróżnienie: „Zasłużony dla gminy Międzyrzecz”.
§ 2. Regulamin oraz kryteria w sprawie trybu nadawania wyróżnienia: „Zasłużony dla Gminy
Międzyrzecz” stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Międzyrzecz.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
Maria Kijak

1)

Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016r., poz. 1579, 1948; z 2017r., poz. 730, 935.
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Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXXVI/365/17
Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
z dnia 19 czerwca 2017r.
Regulamin oraz kryteria w sprawie trybu nadawania wyróżnienia: „Zasłużony dla Gminy Międzyrzecz”
§ 1. 1. Mając na celu uhonorowanie osób za wybitne zasługi na rzecz Gminy Międzyrzecz ustanawia się
wyróżnienie pod nazwą „Zasłużony dla Gminy Międzyrzecz”, nadawane przez Radę Miejską w Międzyrzeczu,
jako wyraz najwyższego uznania za te zasługi.
2. Wyróżnienie „Zasłużony dla gminy Międzyrzecz” może być nadane osobie fizycznej.
3. Wyróżnienie nadawane jest za wybitne osiągnięcia we wszystkich możliwych dziedzinach rozwoju,
popularyzacji wiedzy o Gminie i jej historii, których działalność przyczyniła się do wzrostu promocji Gminy
w dziedzinie życia społecznego, politycznego, gospodarczego lub nauki, kultury i sportu. Odznaczenie jest
nadawane wybitnym osobistościom zgodnie z ustaleniami zawartymi w niniejszym regulaminie.
4. Wyróżnienie może być nadawane obywatelom polskim i cudzoziemcom.
5. Wyróżnienie nadawane jest jako wyróżnienie indywidualne.
6. Wyróżnienie może być nadane zarówno za działalność długotrwałą, jak też za pojedynczy czyn
o wyjątkowym znaczeniu.
7. Wyróżnienie „Zasłużony dla Gminy Międzyrzecz” tej samej osobie może być nadane tylko raz.
8. Nadanie wyróżnienia może nastąpić również pośmiertnie. W sytuacji o której mowa wyróżnienie wręcza
się najbliższej rodzinie.
§ 2. Wyróżnienie „Zasłużony dla Gminy Międzyrzecz” nadaje Rada Miejska w Międzyrzeczu w drodze
uchwały.
§ 3. Wnioski o nadanie wyróżnienia mają prawo składać:
a) Burmistrz Międzyrzecza,
b) organizacje społeczne, stowarzyszenia działające na terenie Gminy Międzyrzecz,
c) grupa mieszkańców licząca co najmniej 50 osób,
d) Komisje Rady Miejskiej.
§ 4. 1. Wniosek o przyznanie wyróżnienia można składać do 30 marca każdego roku do Przewodniczącego
Rady Miejskiej w Międzyrzeczu.
2. Wzór wniosku o przyznanie wyróżnienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
3. Wniosek o przyznanie wyróżnienia kierowany jest do komisji doraźnej Rady celem jego zaopiniowania.
Pozytywne zaopiniowanie wniosku przez tę komisję upoważnia Przewodniczącego Rady do umieszczenia
stosownego projektu uchwały rady w porządku obrad jednej z dwóch najbliższych sesji.
§ 5. Mając na uwadze zachowanie prestiżu przyznawanego wyróżnienia ustala się limit w roku
kalendarzowym w ilości do pięciu.
§ 6. 1. Osoby, którym Rada Miejska w Międzyrzeczu nadała wyróżnienie „Zasłużony dla Gminy
Międzyrzecz” otrzymują ryngraf okolicznościowy, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego
regulaminu.
2. Informację o nadaniu wyróżnienia zamieszcza się w lokalnej prasie, na stronie internetowej Urzędu
Miejskiego w Międzyrzeczu oraz w kronice.
§ 7. Wręczenie wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Międzyrzecz” następuje raz w roku na sesji Rady
Miejskiej. W uzasadnionych okolicznościach wręczenie wyróżnienia może nastąpić w innym miejscu.
§ 8. Rada Miejska może, w drodze uchwały, pozbawić wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Międzyrzecz”
w razie pozbawienia praw publicznych wyróżnionego prawomocnym wyrokiem sądu.
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§ 9. Ewidencję przyznanego wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Międzyrzecz” prowadzi Biuro Rady
Miejskiej w Międzyrzeczu.
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Załącznik nr 1 do Regulaminu
Wzór wniosku
o nadanie wyróżnienia „ZASŁUŻONY DLA GMINY MIĘDZYRZECZ”
I. Dane osoby fizycznej zgłoszonej do wyróżnienia*:
1. Imię i nazwisko ……………………………………..………………………………………………………...
2. Data i miejsce urodzenia ……………………………………………..…………………………………………
3. Miejsce zamieszkania …………………………………………….……………………………………………..
II. Szczegółowe określenie wybitnych zasług na rzecz Gminy Międzyrzecz lub czynu o wyjątkowym znaczeniu
uzasadniających nadanie wyróżnienia, szczegółowe uzasadnienie wniosku:
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
III. Ewentualne dodatkowe opinie
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
............................………………………………………..
(data i podpis wnioskodawcy)
IV. Opinia stałych komisji rady
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
Do wniosku należy dołączyć:
- zgodę kandydata na przetwarzanie jego danych osobowych w związku z wnioskiem o nadanie tytułu,
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie do przyznawania tytułu.
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Załącznik nr 2 do Regulaminu
Wzór ryngrafu okolicznościowego
ryngraf na podkładzie drewnianym, format 230mm x 305mm

