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UCHWAŁA Nr XLIII/315/10 

Rady Miejskiej w Orzyszu 

z dnia 31 marca 2010 r. 

 

w sprawie zasad i trybu nadawania tytułu „Zasłu żony dla Gminy Orzysz”. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt 1 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), Rada 
Miejska w Orzyszu uchwala, co następuje: 

 
§ 1. Ustala się zasady i tryb nadawania tytułu: 

„Zasłużony dla Gminy Orzysz”, w brzmieniu stanowiącym 
załącznik do uchwały. 

 
§ 2. Tytuł „Zasłużony dla Gminy Orzysz” zostanie 

nadany po raz pierwszy w 2010 roku. 

 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 

Orzysza. 
 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego. 
 

Przewodniczący Rady 
Wiesław Wasilewski 

 
 
 
Załącznik  
do uchwały Nr XLIII/315/10 
Rady Miejskiej w Orzyszu  
z dnia 31 marca 2010 r. 

 
Zasady i tryb nadawania tytułu „Zasłu żony dla Gminy Orzysz” 

 
  1) Tytuł „Zasłużony dla Gminy Orzysz” może być 

nadawany osobom fizycznym, prawnym 
i organizacjom społecznym, jako wyraz szczególnego 
wyróżnienia i uznania. Tytuł „Zasłużony dla Gminy 
Orzysz” nadawany jest za wybitne zasługi dla rozwoju 
Gminy i tworzenie wspólnego dobra. 

 
  2) Z wnioskiem o nadanie tytułu mogą występować 

Radni Rady Miejskiej, Burmistrz Orzysza, organizacje 
społeczne, partie polityczne, związki zawodowe, 
stowarzyszenia, szkoły i placówki oświatowo-
wychowawcze, komisje Rady Miejskiej, kluby radnych 
Rady Miejskiej, zebrania wiejskie Sołectw z terenu 
Gminy Orzysz, mieszkańcy miasta Orzysz, przy czym 
wniosek musi być poparty podpisami co najmniej 50 
mieszkańców Gminy. Wzór wniosku stanowi 
załącznik do regulaminu. 

 
  3) Wniosek o nadanie tytułu należy składać do 

Przewodniczącego Rady Miejskiej. 
 
  4) Wnioski o nadanie tytułu rozpatruje i rekomenduje 

Kapituła, w skład której wchodzą: Burmistrz, 
Przewodniczący Rady Miejskiej oraz Przewodniczący 
Komisji Stałych Rady Miejskiej. Pracami Kapituły 
kieruje Przewodniczący Rady Miejskiej. 

 
  5) Z posiedzenia kapituły sporządzany jest protokół, 

zawierający informacje o liczbie członków 
uczestniczących w obradach, wnioskach których 
obrady dotyczyły, wynikach głosowania oraz wybór 
maksymalnie dwóch kandydatów do tytułu „Zasłużony 
dla Gminy Orzysz”. 

 

  6) Rozstrzygnięcia Kapituły zapadają bezwzględną 
większością głosów składu Kapituły. 

 
  7) Rekomendację dotyczącą nadania tytułu „Zasłużony 

dla Gminy Orzysz” Kapituła przekazuje Burmistrzowi 
Orzysza, w celu przygotowania projektu uchwały 
Rady Miejskiej o nadaniu tytułu. 

 
  8) Tytuł „Zasłużony dla Gminy Orzysz” nadaje Rada 

Miejska w drodze uchwały. 
 
  9) Osoba wyróżniona otrzymuje dyplom zawierający 

symbole Gminy oraz następującą treść: 
- imię i nazwisko 
- Zasłużony dla Gminy Orzysz 
- data nadania tytułu. 

 
10) Wręczenia aktu nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy 

Orzysz” dokonuje Burmistrz Orzysza podczas 
obchodów Święta Miasta Orzysza. 

 
11) W roku kalendarzowym mogą być nadane nie więcej 

niż dwa tytuły. 
 
12) Tytuł „Zasłużony dla Gminy Orzysz” może być 

nadany pośmiertnie. Akt nadania tytułu wręczany jest 
najbliższej rodzinie. 

 
13) Ewidencję osób wyróżnionych tytułami prowadzi 

Biuro Rady w Księdze Zasłużonych dla Gminy 
Orzysz. 

 
14) Termin składania wniosków upływa z końcem maja 

danego roku kalendarzowego 
 
 
 
 
 



 

Załącznik  
do Zasad i trybu nadawania tytułu 
„Zasłużony dla Gminy Orzysz” 
 

Wniosek o nadanie tytułu "Zasłu żony dla Gminy Orzysz" 
 

  1) Dane /informacje o kandydacie  
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
  2) Opis zasług kandydata uzasadniający złożenie wniosku  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
  3) Dane wnioskodawcy: Nazwa i adres instytucji zgłaszającej  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 

............................................................  ................................................................. 
data pieczęć i podpis wnioskodawcy 

 
  4) Wnioskodawca oświadcza, że uzyskał zgodę kandydata lub najbliższej rodziny w przypadku nadawania tytułu pośmiertnie na 

kandydowanie do tytułu „Zasłużony dla Gminy Orzysz”, i przetwarzanie jego danych osobowych. 
 
  5) Wybór Kapituły. 

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

............................................................  ................................................................. 
data podpis Przewodniczącego Kapituły 

 
 
 
 
 


