
 

 

UCHWAŁA NR 33/15 

RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU 

z dnia 29 kwietnia 2015 r. 

w sprawie ustanowienia Honorowego Tytułu "Młody Aktywny Strzegomianin" oraz przyjęcia 

Regulaminu jego nadawania. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 594 z późn. zm.), uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustanawia się Honorowy Tytuł „Młody Aktywny Strzegomianin”. 

§ 2. Przyjmuje się Regulamin nadawania Honorowego Tytułu „Młody Aktywny Strzegomianin” 

stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. W roku 2015 formularze zgłoszeniowe o nadanie Honorowego Tytułu „Młody Aktywny 

Strzegomianin" należy składać w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzegomia. 

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

Województwa Dolnośląskiego. 

  

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu: 

T. Marczak

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 8 maja 2015 r.

Poz. 2163



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 33/15 

Rady Miejskiej w Strzegomiu 

z dnia 29 kwietnia 2015 r. 

Regulamin nadawania Honorowego Tytułu "Młody Aktywny Strzegomianin". 

 

§ 1 

1. Honorowy Tytuł „Młody Aktywny Strzegomianin”, zwany dalej Tytułem, jest wyróżnieniem 

przyznawanym osobom fizycznym, które do dnia otrzymania Tytułu nie ukończyły 30 roku życia, a swoją 

działalnością społeczną przyczyniły się do realizacji społecznie użytecznych inicjatyw na rzecz 

mieszkańców gminy Strzegom, a także środowiska lokalnego. 

2. Tytuł może być nadawany tej samej osobie tylko jeden raz. 

§ 2 

1. Wnioskodawcami przyznania Tytułu określonego w § 1 mogą być: 

1) Burmistrz Strzegomia, 

2) osoba fizyczna, 

3) osoba prawna lub organizacja społeczna. 

2. Formularz zgłoszeniowy o nadanie Tytułu, powinien zawierać: 

1) imię i nazwisko, adres nominowanego, adres korespondencyjny, datę i miejsce urodzenia oraz formę 

aktywności zawodowej, 

2) imię i nazwisko, funkcję lub nazwę wnioskodawcy. 

3. Do każdego formularza zgłoszeniowego dołączyć należy, na maksymalnie 4 stronach maszynopisu, 

opis działalności społecznej nominowanej osoby z uwzględnieniem jej osiągnięć na rzecz gminy i jej 

mieszkańców. 

4. Osoby zgłoszone do Tytułu winny w formie pisemnej wyrazić zgodę na kandydowanie do jego 

przyjęcia. 

5. Do formularza zgłoszeniowego mogą zostać dołączone rekomendacje dla osoby nominowanej 

zawierające opis jej zaangażowania, innowacyjność, skuteczność, oraz partnerstwo w podejmowanych 

działaniach społecznych na rzecz mieszkańców gminy Strzegom i środowiska lokalnego. 

§ 3 

1. Formularz zgłoszeniowy o nadanie Tytułu wraz z załącznikami jest ważny tylko w roku 

kalendarzowym, za który jest złożony. 

2. Wzór Formularza Zgłoszeniowego o nadanie Honorowego Tytułu „Młody Aktywny Strzegomianin” 

określa Załącznik Nr 1 do Regulaminu. 

3. Formularz Zgłoszeniowy można pobrać ze strony internetowej Urzędu Miejskiego w Strzegomiu lub 

odebrać osobiście w Wydziale Kultury, Sportu i Promocji Urzędu Miejskiego w Strzegomiu. 

4. Formularz Zgłoszeniowy o nadanie Honorowego Tytułu „Młody Aktywny Strzegomianin”, należy 

składać w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu, w dwóch terminach: 

1) I termin - do dnia 15 maja danego roku, 

2) II termin - do dnia 30 września danego roku. 

§ 4 

Honorowy Tytuł „Młody Aktywny Strzegomianin” nadaje Burmistrz Strzegomia. 
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§ 5 

1. Osoba wyróżniona Honorowym Tytułem „Młody Aktywny Strzegomianin” otrzymuje Akt Nadania 

Honorowego Tytułu „Młody Aktywny Strzegomianin”. 

2. Wzór Aktu Nadania Honorowego Tytułu „Młody Aktywny Strzegomianin” określa Załącznik Nr 2 do 

Regulaminu. 

3. Wręczenia Aktu Nadania Honorowego Tytułu „Młody Aktywny Strzegomianin” dokonuje Burmistrz 

Strzegomia, podczas przypadających w danym roku świąt państwowych i uroczystości miejskich, w sposób 

zapewniający podniosły charakter tego wydarzenia. 

§ 6 

1. Nadanie Tytułu nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań ze strony osoby uhonorowanej. 

2. Osobie wyróżnionej Tytułem przysługuje prawo używania Tytułu. 

§ 7 

Potwierdzeniem nadania Tytułu jest dokonanie wpisu do „Księgi Młody Aktywny Strzegomianin”.
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Załącznik Nr 1 do Regulaminu 

Formularz Zgłoszeniowy o nadanie Honorowego Tytułu "Młody Aktywny Strzegomianin". 

1.Nazwa organizacji / instytucji/osoby, zgłaszającej kandydata do Tytułu lub potwierdzającej jego 

działalność: 

..........................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................  

2.Adres, telefon, e-mail organizacji: 

..........................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................  

3.Osoba reprezentująca organizację : adres, telefon, e-mail: 

..........................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................  

4.Imię i nazwisko nominowanego (wraz z podaniem aktywności zawodowej: uczeń, student, pracujący, 

bezrobotny: 

..........................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................  

5. Rok urodzenia nominowanego: ....................................................................................…………………. 

6. Kontakt do nominowanego: adres pocztowy, telefon, e-mail: 

..........................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 

Do formularza dołączyć należy opis działalności nominowanej osoby (zaangażowanie, innowacyjność, 

skuteczność, partnerstwo). 

Opis powinien być zamieszczony na max. 4 stronach maszynopisu i dołączony do formularza 

zgłoszeniowego. 

Formularz wraz z dołączonym opisem działalności nominowanego kandydata należy przesłać do Urzędu 

Miejskiego w Strzegomiu w następujących terminach: 

1) I termin - do dnia 15 maja danego roku kalendarzowego, 

2) II termin - do dnia 30 września danego roku kalendarzowego. 

................................................................................................................................................................. 

Podpis zgłaszającego      Podpis nominowanego 
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Załącznik Nr 2 do Regulaminu 

Akt nadania Honorowego Tytułu Młody Aktywny Strzegomianin 
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