Uchwala Nr XIV/120/11
Rady Miejskiej w Rychwale
z dnia 25 listopada 2011r.

w sprawie ustanowienia odznaki honorowej „Zasluzony dla Gminy i Miasta Rychwal"
oraz regulaminujej nadawania.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gmimiym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pozn. zm.) oraz art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia
1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. z 1978 r. Nr 31 poz. 130 z pozn. zm.) Rada Miejska
w Rychwale uchwala, co nastcpuje.
§1
Ustanawia sic odznakc honorowq "Zasluzony dla Gminy i Miasta Rychwal", nadawan4 przez
Kapitulq, jako wyraz wyroznienia i uznania za wybitne osiggniccia maJ4ce znaczenie dia
rozwoju Gminy i Miasta Rychwal.

§2
Uchwala sic regulamin nadawania odznaki honorowej "Zasluzony dla Gminy i Miasta
Rychwal", okreslaJ4cy wzor i opis oraz tryb przyznawania odznaki honorowej, stanowi4cy
zalgcznik do niniejszej uchwaly.

§3
Wykonanie uchwaly powierza sic Burmistrzowi Rychwala.
§4
Uchwala wchodzi w 2ycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzcdowym
Wojewodztwa Wielkopolskiego.

RRZEWODNICZACY

ZalEtcznik
do Uchwaly Nr XIV/ 120/1 1
Rady Miejskiej w Rychwale
z dnia 25 listopada 2011 r.

Regulamin
nadawania odznaki honorowej „ Zasluzony dla Gminy i Miasta Rychwal"

§1
1. Odznaka honorowa „Zasluzony dla Gminy i Miasta Rychwal
", zwan4 dalej "odznak4"
mote bye nadawana osoborn fizycznym i prawnym oraz organizacjom nie posiadaJ4cym
osobowogci prawnej, w tym rowniez z zagranicy, zwanymi dalej "osobami".
2. Odznakg nadaje sic osobom, ktore caloksztaftern swej dzialalnogci zawodowej lub
spolecznej przyczynily sic do gospodarczego, ogwiatowego, kulturalnego lub
spolecznego rozwoju Gminy i Miasta Rychwal orazjego promocji na zewn4trz.
3. Odznaka mote bye nadana tej samej osobie tylko jeden raz.
§2
Wzor odznaki:
1. Odznaka ma ksztalt okrqgly i wykonana jest z metalu w kolorze starego zlota.
2. Na odznace w centralnej jej czcgci znajduje sic herb Gminy i Miasta Rychwal (wizerunek
ostrzewia czyli konara) a w otoku napis „Zasluzony dla Grainy i Miasta Rychwal".

3. Wizerunek graficzny odznaki zawarty jest w zal4czniku Nr 1 do niniejszego regulaminu.
§3
1. Rada Miejska powoluje Kapituly odznaki honorowej "Zasluzony dia Gminy i Miasta
Rychwal", ktora nadaje odznakc po rozpatrzeniu wniosku.
2. W sklad Kapituly wchodz4:
a) Przewodnicz4cy Rady Miejskiej,
b) Burmistrz Rychwala,

c) 2 radnych wybranych spogrod ogolu na sesji Rady Miejskiej,
d) jeden przedstawiciel spolecznogci lokalnej zaproponowany przez Burmistrza,
3. Z wnioskiem do Kapituly o nadanie odznaki mogq wystcpowae:
a) Przewodnicz4cy Rady, Komisje Rady oraz grupa co najmniej czterech radnych,
b) Burmistrz Rychwala,

c) organizacje spoleczne, zawodowe, kulturalne i sportowe dzialaJ4ce na terenie gminy
Rychwal,
d) organyjednostek organizacyjnych grainy.
4. Ukonstytuowanie sic Kapituly i ustalenie wewnctrznego trybu pracy Kapituly
(regulaminu) nastcpuje na pierwszym posiedzeniu.
5. Pisemny wniosek o nadanie odznaki powinien zawierae dane kandydata wraz
z okregleniem zaslug uzasadniaJ4cych nadanie odznaki wg wzoru stanowi4cego zal4cznik
Nr 2 do niniejszego regulaminu.
6. Wniosek powinien bye rozpatrzony przez Kapituly w terminie do 3 miesiccy od dnia jego
zlo2enia.
7. Potwierdzeniern nadania odznaki jest okolicznogciowa legitymacja oznaczona kolejnym
numerem.

§4

1. Wrcczenie odznaki nastcpuje podczas sesji Rady Miejskiej lub podczas innych
uroczystosci narodowych lub gminnych w okolicznosciach, ktore powinny miec charakter
uroczysty, podkreslajgcy zaslugi osoby lub osob wyroznionych.

2. Wrcczenia odznaki wraz z okolicznogciowq legitymacjq dokonuje Przewodnicz4,cy Rady,
Burmistrz lub osoba przez nich wskazana.
3. Wyglgd i tress legitymacji nadania odznaki honorowej "Zaslu2ony dla Gminy i Miasta
Rychwal" okregla wzor stanowiftcy zal4cznik Nr 3 do niniejszego regulaminu.

§5
1. Wnioski o nadanie odznaki honorowej sklada sic w Sekretariacie Urzcdu Gminy i Miasta
w Rychwale.
2. Ewidencjc osob wyroznionych odznakq prowadzi w ,Ksigdze Nadan Odznaki
Honorowej Zasluzony dla Gminy i Miasta Rychwal" stanowisko ds. obslugi organow
gminy, ktore przechowuje takze akta dotyczq1ce okolicznosci nadania odznaki.

'RZEWC

Zalqcznik nr 1 do Regulaminu I

Zalqcznik nr 2 do Regulaminu

Wzor wniosku

1. osoba fizyczna
WNIOSEK
o nadanie odznaki honorowej
"Zasluzony dla Gminy i Miasta Rychwal"

1. Pesel

2. Nazwisko

4. Data i miejsce
urodzenia

3. Imiona

5. Imic ojca

6. Obywatelstwo

7. Adres zamieszkania

8. Dowod tozsamosci

9. Ostatnie miejsce pracy

1. Uzasadnienie wniosku

10. Ostatnio zajmowane stanowisko

13. Opinia Kapituly

Rychwal, dn ........................................... r.

A RZEV
\DY MIE,

Uwaga:
Dane sq chronione na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926
z pozn. zm.)

H. osoba prawna

WNIOSEK
o nadanie tytulu honorowego

"Zasluzony dia Gminy i Miasta Rychwal"

1. Regon

2. Nazwa jednostki

3. Siedziba

4. Status prawny jednostki i ew. wpis do wlasciwego rejestru

5. Przedmiot statutowej dzialalnosci

6. Charakterystyka dokonan dla Gminy i Miasta Rychwal i uzasadnienie przyznania
Tytulu

7. Podmiot sporzgdzajztcy wniosek (nazwa)

8. Opinia Kapituly

Rychwal, dn ........................................... r.

Uwaga:
Dane sq chronione na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926
z p62n. zm.)

Zalicznik nr 3 do Regulaminu

Wzor legitymacji
Legitymacja ma wymiary 110 mm x 140 mm, papier koloru bialego z nadrukiem jak w pkt. 1
1. Okladka

2. Strona 2 i 3 (srodek)

KAPITULA
ODZNAK HONOROWYCH
,,ZASLUZONY
DLA GMINY I MIASTA
RYCHWAL"

W uznaniu zaslug
dla Gminy i Miasta Rychwal

(w tym miejscu imic i nazwisko lub
nazwa wyroznionej jednostki)
Zostaje wyrozniony/a
odznakq honorowq

LEGITYMACJA
NR /

,,ZASLUZONY
DLA GMINY I MIASTA
RYCHWAL"

Przewodniczftcy kapituly
Rychwal, dnia . . r.

mp
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