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UCHWAŁA NR XXIII/154/2017
RADY GMINY LUBRZA
z dnia 28 marca 2017 r.
w sprawie uchwalenia zasad i trybu nadawania tytułu „Zasłużony dla Gminy Lubrza”
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się Regulamin zasad i trybu nadawania tytułu „Zasłużony dla Gminy Lubrza”, zwanego dalej
Tytułem.
§ 2. Tytuł przyznaje się osobom fizycznym, osobom prawnym, organizacjom pozarządowym oraz innym
instytucjom jako zaszczytne wyróżnienie za zasługi dla rozwoju Gminy Lubrza, szczególnie w dziedzinie
społecznej, naukowej kulturalnej i sportowej.
§ 3. Z wnioskiem o nadanie Tytułu mogą występować:
1) Wójt Gminy Lubrza;
2) Przewodniczący Rady Gminy w Lubrzy;
3) grupa co najmniej trzech radnych Gminy Lubrza;
4) organizacje pozarządowe.
§ 4. 1. Pisemny wniosek o nadanie Tytułu powinien zawierać:
1) imię i nazwisko lub nazwę kandydata;
2) określenie zasług uzasadniających wyróżnienie kandydata Tytułem;
3) charakterystykę dokonań danego podmiotu uzasadniającą nadanie Tytułu
- w przypadku wniosku o nadanie tytułu podmiotowi, nie będącemu osobą fizyczną.
2. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do uchwały.
§ 5. Wnioski o nadanie Tytułu wraz z uzasadnieniem należy składać w biurze Rady Gminy w Lubrzy.
§ 6. Uchwałę o nadaniu tytułu Zasłużony dla Gminy Lubrza, podejmuje Rada Gminy Lubrza, w drodze
odrębnej uchwały.
§ 7. Tytuł może być nadany tej samej osobie tylko jeden raz.
§ 8. 1. Wręczenie aktu nadania Tytułu dokonuje Wójt Gminy Lubrza lub Przewodniczący Rady Gminy
Lubrza.
2. Wręczenie aktu nadania powinno mieć charakter uroczysty, podkreślający osiągnięcia i zasługi osób
fizycznych i innych podmiotów, którym został nadany.
3. Tytuł nadaje się wręczając osobom lub podmiotom pamiątkową odznakę wraz z dyplomem.
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4. Wzór aktu stanowi załącznik nr 2 do uchwały.
§ 9. W przypadku śmierci osoby, której nadano Tytuł przed wręczeniem aktu nadania, akt ten wręcza się
najbliższej rodzinie zmarłego.
§ 10. Rada Gminy Lubrza może pozbawić Tytułu w przypadku skazania wyróżnionej osoby prawomocnym
wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne.
§ 11. 1. Ewidencję nadanych Tytułów prowadzi wyznaczony pracownik urzędu Gminy w Lubrzy.
2. Koszty wykonania Tytułu oraz wydatki związane z jego nadaniem pokrywane są z budżetu Gminy
Lubrza.
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubrza.
§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady
Gminy Lubrza

Piotr Kaczkowski
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/154/2017
Rady Gminy Lubrza
z dnia 28 marca 2017 r.
WNIOSEK
o nadanie tytułu
„ZASŁUŻONY DLA GMINY LUBRZA”
….....................................................................................................................
( Imię i nazwisko lub nazwa wnioskodawcy oraz jego adres zamieszkania lub siedziby)
…........................................................................................................................................................
Wnioskuję o nadanie Tytułu „Zasłużony dla Gminy Lubrza” dla:
…...................................................................................................................................
( Imię i nazwisko lub nazwa kandydata do tytułu oraz jego adres zamieszkania lub siedziby)
…........................................................................................................................................................
Uzasadnienie:
(zawierające w szczególności informacje dotyczące całokształtu dotychczasowej działalności lub
informacje o osiągnięciach, za które tytuł ma być przyznany):
….....................................................................................................................................
….....................................................................................................................................
….....................................................................................................................................
….....................................................................................................................................
Lubrza, data:..............................

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

podpis wnioskodawcy
Załączniki: ( dokumenty potwierdzające dorobek kandydata)
1. ............................................................................................................................
2. ...............................................................................................................................
3. ...............................................................................................................................
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/154/2017
Rady Gminy Lubrza
z dnia 28 marca 2017 r.
Akt nadania tytułu
„ZASŁUŻONY DLA GMINY LUBRZA”
Rada Gminy w Lubrzy uchwałą Nr ……………. z dnia……………..
nadaje
.....................................................................................................................
tytuł
Wójt Gminy

„Zasłużony dla Gminy Lubrza”
(podpis i pieczęć)
Przewodniczący Rady Gminy
….............................................................................
miejscowość, data
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