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UCHWAŁA NR XXVII/243/2016
RADY MIEJSKIEJ W SŁUBICACH
z dnia 15 grudnia 2016 r.
w sprawie ustanowienia Honorowych Wyróżnień Gminy Słubice oraz regulaminu w sprawie zasad i trybu ich nadawania.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. 2016
poz. 446 ze zm.) oraz § 7 a ust. 2 tekstu jednolitego Statutu Gminy Słubice (Dz. Urz. Woj. Lub. 2009 Nr 105
poz. 1410 z późn. zm.) Rada Gminy Słubice uchwala, co następuje:
§ 1. Ustanawia się honorowe wyróżnienia Gminy Słubice:
1) „Honorowy Obywatel Słubic”
2) „Ambasador Słubic”
3) „Słubiczanin Roku”
§ 2. 1 Wyróżnienie „Honorowy Obywatel Słubic” jest nadawane osobom, które wniosły szczególnie trwały
i niepowtarzalny wkład w historię, rozwój, znaczenie i sławę gminy Słubice lub które utrwalają, aktualizują,
rozwijają humanistyczne treści i idee zawarte w dorobku gminy Słubice, regionu, kraju i świata.
2. Nadanie wyróżnienia „Honorowy Obywatel Słubic” potwierdzone zostaje:
1) medalem wykonanym z mosiądzu,
2) dyplomem.
3. Wzór medalu i dyplomu określa załącznik nr 1 i nr 2 do uchwały.
4. Wyróżnienie „Honorowy Obywatel Słubic” jest przyznawane tej samej osobie tylko raz.
§ 3. 1. Wyróżnienie „Ambasador Słubic” jest przyznawane osobom, których działalność i osiągnięcia
w różnorodnych dziedzinach życia przyczyniły się do promocji gminy Słubice, zarówno w kraju, jak i za granicą. Wyróżnienie „Ambasador Słubic” nie może być przyznawane pracownikom jednostek samorządowych,
których osiągnięcia na rzecz gminy Słubice wynikają z pełnionych przez nich obowiązków służbowych.
2. Nadanie wyróżnienia „Ambasador Słubic” potwierdzone zostaje:
1) dyplomem
2) pamiątkową tabliczką.
3. Wzór dyplomu i pamiątkowej tabliczki określa załącznik nr 3 i nr 4 do uchwały.
§ 4. 1. Wyróżnienie „Słubiczanin Roku” jest przyznawane raz w roku za rok poprzedni osobom, których
działalność i osiągnięcia szczególnie zapisały się na polu różnorodnych dziedzin życia, wniosły wiele dobrego
dla lokalnego społeczeństwa lub sławiły gminę Słubice w kraju, bądź za granicą.
2. Nadanie wyróżnienia „Słubiczanin Roku” potwierdzone zostaje:
1) dyplomem,
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2) pamiątkową statuetką.
3. Wzór dyplomu określa załącznik nr 5 do uchwały.
4. Wyróżnienie „Słubiczanin Roku” może zostać nadane tylko jednej osobie, po upływie danego roku kalendarzowego.
§ 5. 1. Z wnioskiem o nadanie Honorowych Wyróżnień Gminy Słubice mogą występować:
1) Burmistrz Słubic,
2) Stałe Komisje Rady Miejskiej w Słubicach,
3) Organizacje pożytku publicznego i instytucje społeczne,
4) Grupy mieszkańców liczące co najmniej 30 osób,
przy czym wniosek składa się do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Słubicach na formularzu stanowiącym załącznik nr 6 do uchwały w terminie do 31 marca za rok poprzedni. Wnioski złożone po terminie nie
będą rozpatrywane.
2. Wniosek o nadanie Honorowego Wyróżnienia Gminy Słubice kierowany jest do zaopiniowania wszystkim stałym Komisjom Rady Miejskiej w Słubicach.
3. Pozytywnie zaopiniowany wniosek przez większość stałych Komisji Rady upoważnia Przewodniczącego
Rady do skierowania stosownego projektu uchwały do rozpatrzenia na najbliższej sesji Rady.
4. Nadanie Honorowych Wyróżnień Gminy Słubice, o których mowa powyżej, następuje na uroczystym
posiedzeniu Rady Miejskiej w Słubicach w obecności osoby uhonorowanej lub jej przedstawiciela.
5. Fakt nadania Honorowych Wyróżnień Gminy Słubice podawany jest do publicznej wiadomości poprzez
lokalne środki masowego przekazu.
6. Ewidencja Honorowych Wyróżnień Gminy Słubice prowadzona jest w Urzędzie Miejskim w Słubicach.
§ 6. 1. Osoby, które dopuściły się czynu powodującego, iż stały się niegodne tytułu, a w szczególności osoby skazane prawomocnym wyrokiem sądu orzeczonego za przestępstwo popełnione z winy umyślnej, mogą
zostać pozbawione tytułu „Honorowy obywatel Słubic”, „Ambasador Słubic”, „Słubiczanin Roku”.
2. Wniosek o pozbawienie tytułu powinien zawierać szczegółowe pisemne uzasadnienie i dowody na poparcie wystąpienia sytuacji, w której odebranie tytułu uznać można za zasadne oraz być podpisany przez wnioskodawcę.
3. Z inicjatywą pozbawienia tytułu osób, które dopuściły się czynu powodującego, iż stały się niegodne tytułu może wystąpić wnioskodawca, o którym mowa w § 5 ust. 1 uchwały.
4. Wnioski należy składać do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Słubicach.
5. Przewodniczący Rady Miejskiej w Słubicach przedkłada wniosek wraz z uzasadnieniem i dowodami
o pozbawienie Honorowego Wyróżnienia Gminy Słubice do zbadania i zaopiniowania Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Słubicach. Jeżeli Komisja Rewizyjna uzna wniosek za uzasadniony to Przewodniczący Rady
Miejskiej przedkłada na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Słubicach projekt uchwały o pozbawienie danej
osoby Honorowego Wyróżnienia Gminy Słubice.
§ 7. Nabyte przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały wyróżnienia zostają zachowane.
§ 8. Wnioski o przyznanie wyróżnień, które złożone zostały przed wejściem w życie uchwały w sprawie
ustanowienia Honorowych Wyróżnień Gminy Słubice, a które nie zostały rozpatrzone, zostaną rozpatrzone na
podstawie przepisów niniejszej uchwały.
§ 9. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na nadanie wyróżnień określa Rada Miejska w budżecie Gminy na dany rok budżetowy.
§ 10. Uchyla się uchwałę Nr XLVI/461/10 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie
uchwalenia regulaminu nadawania Honorowych Wyróżnień Gminy.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Słubic.
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§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Mariusz Olejniczak
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Załącznik nr 1
do uchwały nr XXVII/243/2016
Rady Miejskiej w Słubicach
z dnia 15 grudnia 2016 r.
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Załącznik nr 2
do uchwały nr XXVII/243/2016
Rady Miejskiej w Słubicach
z dnia 15 grudnia 2016 r.
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Załącznik nr 3
do uchwały nr XXVII/243/2016
Rady Miejskiej w Słubicach
z dnia 15 grudnia 2016 r.
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Załącznik nr 4
do uchwały nr XXVII/243/2016
Rady Miejskiej w Słubicach
z dnia 15 grudnia 2016 r.
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Załącznik nr 5
do uchwały nr XXVII/243/2016
Rady Miejskiej w Słubicach
z dnia 15 grudnia 2016 r.
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Załącznik nr 6
do uchwały nr XXVII/243/2016
Rady Miejskiej w Słubicach
z dnia 15 grudnia 2016 r.

Wniosek o nadanie honorowego wyróżnienia Gminy Słubice * :
□ „Honorowy Obywatel Słubic”
□ „ Ambasador Słubic”
□ „Słubiczanin Roku”
I. Wnioskodawca………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………..........................................................
……………………………………………………………..........................................................
II. Dane personalne osoby, której nadane powinno zostać wyróżnienie
1. Imię i nazwisko………………………………………………………………………………….
2. Data i miejsce urodzenia………………………………......................................................
3. Obywatelstwo…………………………………………………………………………………...
4. Miejsce zamieszkania…………………………………………………………………………..
III. Uzasadnienie nadania tytułu ……………………………………………………………….
……………………………………..………………………………………………………………..
………………………………...………....................................................................................
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………….

VI. Oświadczenie kandydata do nagrody/wyróżnienia:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku w celach
związanych z przyznaniem nagrody lub wyróżnienia, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.).

____________ _____________________
(data) (podpis wnioskodawcy

*niepotrzebne skreślić

____________________
czytelny podpis kandydata

