
 

     REGULAMIN PRZYZNAWANIA HONOROWEGO WYRÓŻNIENIA   

,,ZA ZASŁUGI DLA GMINY RADOMYŚL WIELKI’’   

§ 1 

Honorowe wyróżnienie ,,Za Zasługi dla Miasta i Gminy Radomyśl Wielki’’ zwane 

Honorowym Odznaczeniem, nadaje się osobom fizycznym, które całokształtem działalności  

zawodowej, społecznej i publicznej szczególnie przyczyniły się do gospodarczego, 

kulturalnego i społecznego rozwoju Miasta i Gminy Radomyśl Wielki.  

 

§ 2 

1. Wyróżnienie nadaje Rada Miejska w drodze uchwały, podjętej na wniosek Kapituły   

Honorowego Wyróżnienia.   

2. Podmiotami uprawnionymi do wystąpienia z wnioskiem o nadanie wyróżnienia są:  

1) Przewodniczący Rady Miejskiej   

2) Burmistrz Radomyśla Wielkiego  

3) Komisja Rady Miejskiej  

4) Organizacje i Stowarzyszenia działające na terenie gminy  

3. Wnioski wg ustalonego wzoru składa się w Biurze Rady Miejskiej. 

 

§ 3 

1. Wnioski rozpatruje Kapituła Honorowego Wyróżnienia zwaną dalej Kapituła na 

posiedzeniu.  

2. Posiedzenie jest ważne, jeżeli uczestniczy nim co najmniej 60% członków.  

3. Przewodniczący zwołuje, ustala porządek obrad i prowadzi jego posiedzenie. 

4.  Podczas pierwszego posiedzenia Kapituły dokonuje się wyboru wiceprzewodniczącego 

Kapituły zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.  

5. W posiedzeniu Kapituły mogą uczestniczyć przedstawiciele wnioskodawcy oraz inne 

osoby zaproszone przez Przewodniczącego bez prawa głosowania.  

6. W przypadku, gdy wniosek sporządzono z uchybienia przepisów niniejszego regulaminu, 

Przewodniczący zwraca się do wnioskodawcy o jego uzupełnienie.  

7. Kapituła rozpatruje każdy wniosek oddzielnie przeprowadza nad nim dyskusje  

i głosowanie.  



8. Wniosek zostaje przyjęty lub odrzucony przez Kapitułę bezwzględną większością głosów 

osób uczestniczących w posiedzeniu, w głosowaniu jawnym.  

9. Przyjęty wniosek wraz z uzgodnieniami Przewodniczący Kapituły przekazuje 

niezwłocznie Przewodniczącymi Rady Miejskiej.  

  

§ 4 

 W przypadku nadania Honorowego Wyróżnienia na podstawie nieprawdziwych informacji  

i danych lub dopuszczania się przez osobę wyróżnioną czynu niegodnego, po zasięgnięciu  

opinii Kapituły, Rada Miejska w drodze uchwały może pozbawić osobę Honorowego 

Wyróżnienia.  

   

§ 5 

1. Honorowe Wyróżnienie nadaje się tylko raz danej osobie.   

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Honorowe Wyróżnienie może być 

przyznawane jako wyróżnienie pośmiertne i przekazane członkowi rodziny 

wyróżnionego.  

§ 6 

 Obsługę kancelaryjno-techniczną w zakresie nadawania Honorowego Wyróżnienia w tym 

Kapituły oraz ewidencję osób wyróżnionych prowadzi Biuro Rady Miejskiej w Radomyślu 

Wielkim.  

§ 7 

  

Koszty wynikające z nadawania Honorowego Wyróżnienia w szczególności związane z ich 

wykonaniem, przygotowaniem dokumentów potwierdzających nadanie oraz wręczaniem 

pokrywane są z budżetu Gminy Radomyśl Wielki.  

  

  

 

  

 


