
 

 

UCHWAŁA Nr XXVI/187/2012 

RADY MIASTA MARKI 

z dnia 30 maja 2012 r. 

w sprawie ustanowienia honorowego tytułu „Zasłużony dla Miasta Marki”  

oraz przyjęcia regulaminu nadawania tego tytułu. 

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

Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) uchwala się, co następuje:  

§ 1. Ustanawia się honorowy tytuł “Zasłużony dla Miasta Marki”.  

§ 2. Honorowy tytuł “Zasłużony dla Miasta Marki” jest wyrazem wyróżnienia i uznania za szczególne 

osiągnięcia na rzecz rozwoju Miasta Marki, a zwłaszcza za zasługi poczynione dla dobra społeczności lokalnej.  

§ 3. Regulamin nadawania honorowego tytułu „Zasłużony dla Miasta Marki” stanowi załącznik  

do niniejszej uchwały.  

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

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

 

 Przewodniczący Rady Miasta Marki: 

Marcin Piotrowski 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 19 czerwca 2012 r.

Poz. 4827



Załącznik 

do Uchwały Nr XXVI/187/2012 

Rady Miasta Marki 

z dnia 30 maja 2012r. 

 

 

§ 1. 

1. Honorowy tytuł „Zasłużony dla Miasta Marki”, zwany dalej „tytułem”, może być nadawany osobom 

fizycznym, prawnym i organizacjom społecznym. 

2. Tytuł może być nadany temu samemu podmiotowi tylko jeden raz. 

3. Tytuł może zostać nadany pośmiertnie. 

§ 2. 

1. Z wnioskiem o nadanie tytułu występować mogą: 

a) przewodniczący Rady Miasta Marki, 

b) Burmistrz Miasta Marki, 

c) kluby radnych w Radzie Miasta Marki, 

d) komisje Rady Miasta Marki, 

e) organizacje społeczne i zawodowe, stowarzyszenia, 

f) co najmniej 50 osób zamieszkałych w Markach. 

2. Wniosek o nadanie tytułu powinien zawierać: 

a) dane personalne kandydata, 

b) notę biograficzną o kandydacie, 

c) uzasadnienie nadania tytułu. 

3. Wniosek o nadanie tytułu kieruje się do przewodniczącego Rady Miasta Marki. 

4. Wniosek o nadanie tytułu przewodniczący Rady Miasta Marki przedstawia Kapitule Tytułu „Zasłużony dla 

Miasta Marki„ zwanej dalej „Kapitułą”, w skład której wchodzą: 

a) przewodniczący Rady Miasta Marki, 

b) burmistrz Miasta Marki, 

c) przewodniczący wszystkich komisji Rady Miasta Marki. 

5. Posiedzenie Kapituły niezwłocznie zwołuje i prowadzi przewodniczący Rady Miasta Marki. 

6. Kapituła wydaje opinię o wniosku, która jest przedstawiana na sesji Rady Miasta Marki. 

7. Jeżeli wniosek nie spełnia wymogów zawartych w ust. 2 Kapituła zwraca go wnioskodawcy w celu 

uzupełnienia. 

§ 3. 

1. Po zaopiniowaniu wniosku przez Kapitułę, przewodniczący Rady Miasta Marki zwraca się do podmiotu, 

którego wniosek dotyczy, z zapytaniem, czy wyraża zgodę na przyjęcie tytułu. 

2. Jeżeli wniosek dotyczy nadania tytułu pośmiertnie, przewodniczący Rady Miasta Marki zwraca się o zgodę 

na jego nadanie do najbliższej rodziny osoby, której wniosek dotyczy. 

3. W przypadku niewyrażenia zgody na przyjęcie tytułu wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia informując o 

tym wnioskodawcę.  

§ 4. 

Uchwałę w sprawie nadania honorowego tytułu „Zasłużony dla Miasta Marki”, Rada Miasta Marki podejmuje 

zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. 
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§ 5. 

1. Podmiot wyróżniony tytułem otrzymuje Akt Nadania honorowego tytułu „Zasłużony dla Miasta Marki” 

oraz okolicznościową statuetkę.  

2. Akt Nadania wręczają Przewodniczący Rady Miasta Marki oraz Burmistrz Miasta Marki podczas obchodów 

świąt narodowych lub uroczystości związanych z Miastem Marki. 

§ 6. 

Nadanie honorowego tytułu „Zasłużony dla Miasta Marki” odbywa się w sposób zapewniający uroczysty 

charakter tego wydarzenia. 

§ 7. 

Osobie wyróżnionej tytułem przysługuje: 

a) prawo używania honorowego tytułu „Zasłużony dla Miasta Marki”, 

b) możliwość uczestniczenia we wszystkich uroczystościach miejskich na prawach honorowego gościa.  

§ 8. 

Ewidencję osób wyróżnionych honorowym tytułem „Zasłużony dla Miasta Marki” prowadzi właściwy wydział 

merytoryczny Urzędu Miasta Marki odpowiedzialny za obsługę Rady Miasta. 

§ 9. 

Koszty związane z nadaniem tytułu pokrywane są z budżetu miasta. 

§ 10. 

Pozbawienie tytułu odbywa się w trybie przyjętym dla jego nadania. 

 

 Przewodniczący Rady Miasta Marki: 

Marcin Piotrowski 
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