
Uchwała Nr XV/121/ 2008
Rady Gminy Czudec

z dnia 31 stycznia  2008 r.

w  sprawie  regulaminu  nadawania  tytułu Honorowego  Obywatelstwa  Gminy 
Czudec i tytułu Zasłużonego dla Gminy Czudec

Działając  na  podstawie  art.  18  ust.  2  pkt  14  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r.  
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze. zm.) Rada Gminy 
uchwala, co następuje:

§1 Uchwala  się  Regulamin  nadawania  Honorowego  Obywatelstwa  Gminy 
Czudec i tytułu Zasłużonego dla Gminy Czudec stanowiący załącznik do niniejszej 
uchwały.

§2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czudec, a nadzór nad jej 
realizacją Komisji Spraw Społecznych.

§3  Traci  moc  uchwała  Rady  Gminy  Czudec  Nr  XLII/298/2002  z  dnia  
7  października  2002  r.  w  sprawie  uchwalenia  trybu  i  szczegółowych  warunków 
ustanowienia  tytułu  „Zasłużony  dla  Gminy  Czudec”  oraz  określenia  zasad  jego 
nadawania.

§4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Załącznik do uchwały Rady Gminy Czudec 
Nr XV/121/2008 z dnia 31 stycznia 2008 r.

Regulamin nadawania
Honorowego Obywatelstwa Gminy Czudec

i tytułu Zasłużonego dla Gminy Czudec 

 
Rozdział I

Honorowe Obywatelstwo Gminy Czudec

§1.  Honorowe  Obywatelstwo  Gminy  Czudec,  zwane  dalej  Honorowym 
Obywatelstwem, jest wyrazem najwyższego wyróżnienia i formą uznania za wybitne 
zasługi dla dobra Gminy oraz ofiarną działalność społeczną. Nadawane może być 
przez Radę Gminy osobom szczególnie zasłużonym dla Gminy.

 
§2.  1) Honorowe  Obywatelstwo  może  być  nadane  obywatelom  polskim  

i cudzoziemcom. 
2) Honorowe Obywatelstwo może być nadane tej samej osobie tylko jeden raz.

§3. 1) Z wnioskiem o nadanie Honorowego Obywatelstwa mogą występować: 
1. Przewodniczący Rady, 
2. komisje Rady, 
3. Wójt Gminy.
4. organizacje  społeczne,  polityczne,  związkowe  oraz  organizacje 

pozarządowe działające na terenie gminy Czudec. 
5. co najmniej 50 obywateli, mieszkańców gminy Czudec posiadających 

czynne prawo wyborcze. 
2) Wniosek pisemny o nadanie Honorowego Obywatelstwa powinien zawierać:
- dane o kandydacie, 
- określenie zasług uzasadniających wyróżnienie kandydata. 
3) Wniosek powinien być rozpatrzony przez Radę w terminie do 60 dni od daty jego 
złożenia w Biurze Rady Gminy.

§4.  Osoba wyróżniona otrzymuje Akt Nadania Honorowego Obywatelstwa oraz 
grawerton, którego  wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 

§5. Wręczenia Aktu Nadania Honorowego Obywatelstwa i grawertonu dokonuje 
w imieniu Rady - Przewodniczący lub wiceprzewodniczący Rady.

§6.  Ewidencję osób wyróżnionych Honorowym Obywatelstwem prowadzi  Biuro 
Rady  Gminy  w  "Księdze  Honorowych  Obywateli  Gminy  Czudec"  zgodnie  
z załącznikiem nr 2 do regulaminu.
 
 



Rozdział II
Zasłużony dla Gminy Czudec

§7. Tytuł Zasłużonego dla Gminy Czudec jest wyrazem wyróżnienia i uznania za 
działalność  na  rzecz  Gminy.  Nadawany  jest  przez  Kapitułę  za  wybitne  zasługi  
w dziedzinie kultury i promocji Gminy w kraju i za granicą.

§8.  1) Tytuł  może  być  nadawany  obywatelom  polskim  i  cudzoziemcom  oraz 
organizacjom  społecznym,  zawodowym,  instytucjom  i  podmiotom  prowadzącym 
działalność gospodarczą, zwanym dalej osobami. 

2) Tytuł może być nadany tej samej osobie tylko jeden raz. 

§9. 1) Wniosek pisemny o nadanie Tytułu powinien zawierać:
1. dane o kandydacie, 
2. określenie zasług uzasadniających nadanie tytułu.

      2) Z wnioskiem o nadanie tytułu mogą występować: 
- Przewodniczący Rady, komisje Rady oraz grupa co najmniej pięciu radnych, 
- Wójt Gminy,
- organizacje społeczne, polityczne, związkowe oraz organizacje pozarządowe 
działające na terenie gminy Czudec,
- co najmniej 50 obywateli, mieszkańców gminy Czudec posiadających czynne 
prawo wyborcze. 

3) Wniosek o nadanie tytułu  powinien być  rozpatrzony przez Kapitułę  Tytułu  
w terminie 60 dni od daty jego złożenia. 

4) Kapitułę  Tytułu  stanowią  Przewodniczący,  Wiceprzewodniczący  oraz 
przewodniczący Komisji Stałych Rady Gminy.

§10 1) Osoba wyróżniona otrzymuje Medal wraz z Aktem Nadania Tytułu.
2) Medal bity w brązie o średnicy 7 cm posiada na awersie napis : "Zasłużony dla  

Gminy Czudec". Wzór Medalu przedstawia Załącznik nr 3 do regulaminu.

§11.  Wręczenia  Aktu  Nadania  Tytułu  i  Medalu  dokonuje  w  imieniu  Kapituły 
Przewodniczący lub wiceprzewodniczący Rady.
 

§12.  Ewidencję  osób  wyróżnionych  Tytułem  prowadzi  Biuro  Rady  Gminy  
w "Księdze Nadań Medali" zgodnie załącznikiem nr 4. 



Załącznik Nr 1       1

 

Honorowy Obywatel Gminy 
Czudec

Tytuł nadany Uchwałą Rady Gminy Czudec 
Nr………..

Panu/Pani ……………………..

za wybitne zasługi dla dobra Gminy 
oraz ofiarną działalność społeczną

       
                            Przewodniczący Rady 

Gminy

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

Czudec, dnia…………………

Grawerton wykonany jest na drewnianym podkładzie w kolorze brązowym.
Tekst grawerowany na metalowej płytce w kolorze złotym.

Załącznik Nr 2
 



RADA Gminy Czudec
UCHWAŁĄ NR ........................... 
z dnia ..................................... 
na wniosek złożony przez 
........................................................................................................................................ 

nadała
HONOROWE OBYWATELSTWO Gminy Czudec
Panu/Pani ......................................................................................................................
..................  
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
Wręczenia Aktu Nadania i  Plakietki  dokonał  (  wice)  Przewodniczący Rady Gminy 
Czudec ..........................................................................................................................
....................... ................................................................................................................
..............
(imię i nazwisko) 

w dniu ............................................................ 
podczas .........................................................................................................................
........................................................................................................................................
............... 
(okoliczności wręczenia) 
 
Dane dotyczące wyróżnionej osoby : 

1. Data i miejsce urodzenia ……............................................................................. 
2. Adres zamieszkania ………................................................................................. 

.............................................................................................................................
3. Wykształcenie i zawód ……………………………………………………………….
.................................................................................................................................. 
4. Miejsce pracy………………………………………………………………………….. 

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

Uzasadnienie wyróżnienia: 

Opis okoliczności wręczenia Honorowego Obywatelstwa :

Wpisu do Księgi  Honorowych  Obywateli  Gminy Czudec dokonał  pracownik  Biura 
Rady Gminy 
.............................................................  
             (imię i nazwisko)

         (pieczęć Rady Gminy)

Załącznik nr 4
 
Kapituła Rady Gminy Czudec



Na posiedzeniu w dniu .................................................................................................. 

 
na wniosek złożony przez ..............................................................................................
…………………………………………………………………………………………………..
nadała

TYTUŁ ZASŁUŻONEGO DLA GMINY CZUDEC
Panu/Pani 
(nazwa 
instytucji) ...................................................................................................... .................
.......................................................................................................................

Wręczenia  Aktu  Nadania  i  Medalu  dokonał  (  wice)  Przewodniczący Rady Gminy 
Czudec ………................................................................................................................ 

                                           (imię i nazwisko) 
w dniu …….................................................................................................................. ..
podczas ……..................................................................................................................
........................................................................................................................................
                                       (okoliczności wręczenia) 

Dane dotyczące wyróżnionej osoby ( instytucji): 
1. Data  i  miejsce  urodzenia  (utworzenia)  ....................................................... 

Adres zamieszkania    ......................................................................................... 
2. Wykształcenie i zawód (branża).......................................................................... 

............................................................................................................................. 
3. Miejsce pracy ...................................................................................................... 

Uzasadnienie wyróżnienia: 

Opis okoliczności wręczenia Medalu Zasłużonego dla Gminy Czudec:

Wpisu do Księgi Nadań Medali dokonał pracownik Biura Rady Gminy 
.............................................................  
        (imię i nazwisko) 

   (pieczęć Rady Gminy)
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