Regulamin nadawania wyróżnienia
honorowego "Za zasługi dla gminy Reńska
Wieś"
Załącznik do uchwały Nr XXXIX/278/2002 Rady Gminy w Reńskiej Wsi z dnia 27 marca 2002 r.

REGULAMIN
NADAWANIA WYRÓŻNIENIA HONOROWEGO
„ZA ZASŁUGI DLA GMINY REŃSKA WIEŚ”
§1
1. Wyróżnienie „Za zasługi dla Gminy Reńska Wieś” może być nadawane osobom, które
przez swoją działalność zawodową i społeczną szczególnie zasłużyły się gminie,
przyczyniając się do jej rozwoju, pomnożenia dorobku bądź popularyzowania.
2.

Wyróżnienie może być nadawane również osobom, które wykazały odwagę i
poświęcenie i z narażeniem własnego życia broniły mieszkańców Gminy, niosły im
pomoc, zapewniały bezpieczeństwo i ochronę w sytuacjach zagrożenia.

3. Wyróżnienie można nadawać także osobom prywatnym, instytucjom, organizacjom
społecznym i innym jednostkom organizacyjnym, odpowiednio za czyny określone w
ust. 1 i 2.
§2
Wyróżnienie może być przyznane jednorazowo.
§3
Wyróżnienie nadaje Rada Gminy Reńska Wieś w formie uchwały, w głosowaniu jawnym
zwykłą większością głosów.
§4
1. Wniosek o nadanie wyróżnienia mają prawo składać:
1) Przewodniczący Rady Gminy Reńska Wieś
2) Zarząd Gminy Reńska Wieś
3) Wójt Gminy Reńska Wieś
4) komisje Rady Gminy Reńska Wieś
5) organizacje polityczne, społeczne, gospodarcze
6) 100 pełnoletnich mieszkańców gminy Reńska Wieś

2. Wnioski o nadanie wyróżnienia honorowego „Za zasługi dla Gminy Reńska Wieś”
opiniują kluby radnych w terminie 30 dni. Jeżeli w tym terminie klub nie wyda opinii,
będzie to jednoznaczne z brakiem zastrzeżeń klubu do przedstawionych wniosków.
Następnie wnioski zostaną przekazane Przewodniczącemu Rady.
3. Pozytywnie zaopiniowane wnioski przedkładane są do rozpatrzenia Radzie Gminy
Reńska Wieś.
4. Negatywnie zaopiniowane wnioski Przewodniczący Rady zwraca wnioskodawcom z
uzasadnieniem negatywnej opinii Klubu.
§5
1. Wniosek o nadanie wyróżnienia osobie fizycznej winien zawierać następujące dane:
1) imię i nazwisko,
2) nazwisko panieńskie (dla mężatek),
3) imiona rodziców,
4) data i miejsce urodzenia,
5) miejsce zamieszkania (adres),
6) wyczerpujące uzasadnienie wniosku ze wskazaniem szczególnych osiągnięć
na rzecz gminy Reńska Wieś,
7) podpis i pieczęć wnioskodawcy,
2. Wniosek o nadanie wyróżnienia jednostkom wymienionym w § 1 ust. 3 powinien
zawierać dane dotyczące ich nazwy, siedziby oraz dokładne określenie zasług na rzecz
gminy Reńska Wieś, uzasadniających przyznanie wyróżnienia.
§6
1. Wyróżnienie wręcza Przewodniczący Rady Gminy Reńska Wieś lub osoba przez niego
upoważniona.
2. Wręczenie wyróżnienia z dyplomem stwierdzającym jego nadanie, powinno odbywać
się w sposób uroczysty, bądź na uroczystych sesjach Rady Gminy lub z okazji Święta
Herbowego Gminy.
§7
Obsługę organizacyjno- techniczną w zakresie spraw związanych z nadaniem wyróżnienia
prowadzi Biuro Rady Gminy Reńska Wieś.
§8
Wzór dyplomu i medalu- określa załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

