Projekt
z dnia 17 sierpnia 2020 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE
z dnia .................... 2020 r.
w sprawie ustanowienia i określenia zasad przyznawania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy
Mszczonów ”oraz tytułu „Zasłużony dla Gminy Mszczonów”.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U.
z 2020 r. poz. 713) Rada Miejska w Mszczonowie uchwala, co następuje:
§ 1. W celu uhonorowania osób i instytucji, które wykazały się dużym wkładem w promocję i rozwój
społeczności lokalnej ustanawia się tytuły:
1) „Honorowy Obywatel Gminy Mszczonów”,
2) „Zasłużony dla Gminy Mszczonów” .
§ 2. Zasady i tryb przyznawania tytułów, o których mowa w § 1 określa Regulamin przyznawania tytułu
„Honorowy Obywatel Gminy Mszczonów” i „Zasłużony dla Gminy Mszczonów”, stanowiący załącznik do
niniejszej uchwały.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XV/160/2000 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 15 lutego 2000 roku
w sprawie ustanowienia tytułów „Honorowy Obywatel Miasta Mszczonowa” i „Zasłużony dla Miasta
Mszczonowa”.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mszczonowa.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Łukasz Koperski
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Załącznik do uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Mszczonowie
z dnia....................2020 r.
REGULAMIN PRZYZNAWANIA TYTUŁU „HONOROWY OBYWATEL
MSZCZONÓW” ORAZ TYTUŁU „ZASŁUŻONY DLA GMINY MSZCZONÓW ”

GMINY

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Regulamin określa zasady i tryb przyznawania przez Radę Miejską w Mszczonowie tytułów
„Honorowy Obywatel Gminy Mszczonów” oraz „Zasłużony dla Gminy Mszczonów”.
§ 2. Ilekroć w uchwale mowa jest o:
1) Gminie - rozumie się przez to Gminę Mszczonów;
2) Radzie Miejskiej - rozumie się przez to Radę Miejską w Mszczonowie;
3) Przewodniczącym Rady - rozumie się przez to Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mszczonowie;
4) Burmistrzu - rozumie się przez to Burmistrza Mszczonowa;
5) Komisji Rady - rozumie się przez to Komisję Rady Miejskiej w Mszczonowie;
6) Kapitule - rozumie się przez to Kapitułę rozpatrującą wnioski o nadanie tytułów „Honorowy Obywatel
Gminy Mszczonów” oraz „Zasłużony dla Gminy Mszczonów”;
7) wniosku - rozumie się przez to wniosek o nadanie tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Mszczonów” oraz
„Zasłużony dla Gminy Mszczonów”;
8) Regulaminie - rozumie się przez to Regulamin przyznawania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy
Mszczonów” oraz „Zasłużony dla Gminy Mszczonów”,
9) najbliższej rodzinie - rozumie się przez to:
a) w pierwszej kolejności współmałżonka;
b) w drugiej kolejności dzieci;
c) w trzeciej kolejności rodziców.
§ 3. 1. Tytuły „Honorowy Obywatel Gminy Mszczonów” oraz „Zasłużony dla Gminy Mszczonów” nadaje
Rada Miejska w drodze uchwały podejmowanej na wniosek Kapituły.
2. Kapitułę tworzą:
1) Przewodniczący Rady Miejskiej - jako przewodniczący Kapituły;
2) Burmistrz Mszczonowa - jako zastępca przewodniczącego Kapituły;
3) Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej;
4) Przewodniczący stałych komisji Rady.
3. Pracami kapituły kieruje jej przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności jego zastępca.
4. Rozstrzygnięcia kapituły zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu.
5. Kapituła realizuje zadania związane z opiniowaniem zgłoszeń w sprawie nadania tytułu a w
szczególności:
1) bada czy zgłoszone wnioski odpowiadają wymogom formalnym;
2) może zaakceptować wniosek lub odrzucić wniosek i przekazać decyzję Przewodniczącemu Rady;
3) może wystąpić z inicjatywą pozbawienia tytułu w razie stwierdzenia, że nadanie tytułu nastąpiło w wyniku
błędu albo wyróżniony dopuścił się czynu, wskutek którego stał się niegodny tytułu.
6. Obsługę kancelaryjno-techniczną Kapituły zapewnia stanowisko mające w swym zakresie obsługę Rady
Miejskiej i jej organów.
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7. Ewidencję wpływających wniosków oraz osób wyróżnionych tytułami „Honorowy Obywatel Gminy
Mszczonów” oraz „Zasłużony dla Gminy Mszczonów” prowadzi pracownik mający w swym zakresie obsługę
Rady Miejskiej i jej organów w księgach odpowiednich dla każdego z tytułów, których wzór stanowią
załączniki nr 10 i 11 do Regulaminu
§ 4.
1. Z wnioskiem o nadanie tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Mszczonów” oraz „Zasłużony dla Gminy
Mszczonów” mogą wystąpić:
1) Burmistrz;
2) Przewodniczący Rady;
3) Komisje Rady;
3) grupa co najmniej 5 radnych Rady Miejskiej;
4) organizacje pozarządowe, fundacje, stowarzyszenia posiadające osobowość prawną;
5) grupa co najmniej 200 mieszkańców Gminy, posiadających bierne i czynne prawo wyborcze . W tym
przypadku do wniosku należy dołączyć listę osób rekomendujących kandydaturę z podaniem imienia
i nazwiska, adresu zamieszkania i własnoręcznym podpisem osoby popierającej inicjatywę. Inicjator wnioskodawca umieszcza swoje dane na liście pod pozycją nr 1 i jednocześnie jest osobą uprawnioną do
podpisania wniosku w imieniu osób, które wyraziły poparcie dla kandydatury.
2. Termin składania wniosków o nadanie tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Mszczonów” oraz
„Zasłużony dla Gminy Mszczonów” upływa 31 marca każdego roku kalendarzowego.
3. Wzór wniosku o nadanie tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Mszczonów” oraz „Zasłużony dla Gminy
Mszczonów” określają załączniki nr 1 i 2 do Regulaminu.
§ 6. 1. Wniosek o nadanie tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Mszczonów” oraz „Zasłużony dla Gminy
Mszczonów” powinien zawierać:
1) dane o kandydacie lub podmiocie i jego charakterystykę;
2) szczegółowe uzasadnienie wniosku o nadanie tytułu;
3) podpis wnioskodawcy;
4) pisemną zgodę osoby, której wniosek dotyczy - w przypadku osób żyjących, zaś w przypadku tytułów
nadawanych pośmiertnie - pisemną zgodę członka najbliższej rodziny;
5) w przypadku gdy wniosek składa organizacja społeczna, stowarzyszenie lub instytucja - wniosek taki
powinien być podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawców. Do wniosku
należy dołączyć uchwały odpowiednich organów wnioskujących.
2. Wniosek o nadanie tytułu przedkładany jest Przewodniczącemu Rady za pośrednictwem Urzędu
Miejskiego.
§ 7. 1. Wniosek o nadanie tytułu rozpatruje Kapituła.
2. Kapituła bada, czy wniosek odpowiada wymogom formalnym. W przypadku braków formalnych
Przewodniczący Kapituły wzywa wnioskodawcę o ich usunięcie w terminie 14 dni od daty otrzymania
wskazanych braków, w przypadku nie usunięcia braków we wskazanym terminie wniosek pozostaje bez
rozpoznania.
3. W przypadku odrzucenia wniosku należy o tym fakcie poinformować wnioskodawcę/ów.
4. Zaakceptowany przez Kapitułę wniosek upoważnia Przewodniczącego Rady do umieszczenia
stosownego projektu uchwały w porządku obrad najbliższej sesji.
§ 8. 1. Rada Miejska może podjąć uchwałę o pozbawieniu tytułu „Honorowy Obywatel Gminy
Mszczonów” oraz „Zasłużony dla Gminy Mszczonów” na wniosek Kapituły w przypadku stwierdzenia że:
1) nadanie tego tytułu nastąpiło w wyniku wprowadzenia w błąd;
2) „Honorowy Obywatel Gminy Mszczonów” oraz „Zasłużony dla Gminy Mszczonów” dopuścił się czynu
w wyniku, którego stał się niegodny tego tytułu.
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2. Wniosek pisemny o pozbawienie tytułów „Honorowy Obywatel Gminy Mszczonów” oraz „Zasłużony
dla Gminy Mszczonów” powinien zawierać:
1) dokładne dane personalne osoby lub podmiotu, której dotyczy;
2) szczegółowe uzasadnienie wniosku o cofnięcie tytułu;
3) podpis wnioskodawcy.
3. Odebranie tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Mszczonów” oraz „Zasłużony dla Gminy Mszczonów”
następuje w trybie właściwym dla jego nadania.
4. Podjęcie przez Radę Miejską uchwały o pozbawieniu tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Mszczonów”
oraz „Zasłużony dla Gminy Mszczonów” stanowi podstawę do dokonania zmian w księgach, o których mowa
w § 3 ust.7 Regulaminu.
Rozdział 2.
HONOROWY OBYWATEL GMINY MSZCZONÓW
§ 9. 1. Nadanie tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Mszczonów" jest wyrazem najwyższego uznania dla
osób szczególnie zasłużonych dla Gminy, o niepodważalnym wkładzie w jej rozwój, promowanie jej walorów
w kraju i za granicą, kultywowanie najważniejszych wartości humanistycznych.
2. Tytuł może być nadany osobom wybitnym, których dzieła cieszą się najwyższym uznaniem
mieszkańców Gminy, a także osobom które szczególnie dbają o zachowanie tradycji patriotycznych
i kulturalnych oraz przyczyniają się do zachowania gminnych zasobów dziedzictwa kulturalnego i promocji
w dziedzinie życia społecznego, gospodarczego, nauki, kultury i sportu.
3. Tytuł może być nadany zarówno obywatelom polskim jak i cudzoziemcom.
4. Nadawanie tytułu jest niezależne od miejsca zamieszkania osoby proponowanej do uhonorowania.
5. W szczególnych przypadkach tytuł może być nadany pośmiertnie.
§ 10. 1. Dokumentem stwierdzającym nadanie tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Mszczonów" jest Akt
nadania tytułu, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu, ponadto osoba uhonorowana otrzymuje
pamiątkowy ryngraf, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu.
2. Wręczenia Aktu Nadania Tytułu dokonuje w imieniu Rady Miejskiej jej Przewodniczący oraz Burmistrz,
lub upoważnione przez nich osoby, podczas uroczystej sesji lub na innej uroczystości i poprzedzone jest
prezentacją zasług wyróżnionej osoby.
3. Jeśli osoba wyróżniona tytułem zmarła przed wręczeniem aktu nadania, a także w przypadku nadania
tytułu pośmiertnie, Akt Nadania Tytułu wraz z pamiątkowym ryngrafem przekazuje się na ręce członka
najbliższej rodziny uhonorowanej osoby.
§ 11. 1. Honorowi Obywatele Gminy Mszczonów uprawnieni są do:
1) używania właściwego tytułu;
2) uczestniczenia na prawach honorowego gościa w sesjach rady oraz w innych uroczystościach o charakterze
gminnym;
3) bezpłatnego wstępu do gminnych placówek kulturalnych i sportowych na terenie gminy;
4) bezpłatnego wstępu na imprezy kulturalne, sportowe i rekreacyjne organizowane przez Burmistrza oraz
gminne jednostki organizacyjne;
5) pogrzebu z udziałem sztandaru miasta Mszczonów.
2. Do korzystania z przywilejów określonych w ust.1 pkt 2 i 3 upoważnia legitymacja "Honorowego
Obywatela Gminy Mszczonów", której wzór określa załącznik nr 5 do regulaminu.
3. Nazwiska nieżyjących Honorowych Obywateli są uwzględniane przez Radę Miejską przy nadawaniu
nazw ulic, placów i skwerów.
Rozdział 3.
ZASŁUŻONY DLA GMINY MSZCZONÓW
§ 12. 1. Tytuł "Zasłużony dla Gminy Mszczonów" jest wyróżnieniem i wyrazem uznania.
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2. Tytuł może być przyznany :
1) osobom, które w istotny i wyróżniający się sposób przyczyniły się do rozwoju i promocji Gminy
Mszczonów;
2) organizacjom, stowarzyszeniom instytucjom, które w sposób widoczny i niepowtarzalny przyczyniły się do
zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej.
3. Tytuł przyznaje się w szczególności za:
1) wieloletnią działalność dla dobra Gminy;
2) znaczące przyczynienie się do materialnego i duchownego dorobku Gminy;
3) wybitne osiągnięcia w dziedzinach:
a) działalności gospodarczej,
b) działalności społecznej,
c) ochrony zdrowia,
d) ochrony środowiska,
e) ochrony dziedzictwa narodowego,
f) oświaty, kultury, nauki, sztuki,
g) kultury fizycznej i sportu,
h) promocji Gminy.
4. Tytuł może być nadany zarówno obywatelom polskim jak i cudzoziemcom.
5. Nadawanie tytułu jest niezależne od miejsca zamieszkania osoby proponowanej do uhonorowania.
6. W szczególnych przypadkach tytuł może być nadany pośmiertnie.
§ 13. 1. Uhonorowany tytułem "Zasłużony dla Gminy Mszczonów" otrzymuje:
1) Akt Nadania Tytułu, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do Regulaminu;
2) pamiątkowy ryngraf, której wzór stanowi załącznik nr 7 do Regulaminu.
3) pamiątkową przypinkę, której wzór stanowi załącznik nr 8 do Regulaminu.
2. Wręczenia Aktu Nadania Tytułu dokonuje w imieniu Rady Miejskiej jej Przewodniczący oraz Burmistrz,
lub upoważnione przez nich osoby, podczas uroczystej sesji lub na innej uroczystości i poprzedzone jest
prezentacją zasług wyróżnionej osoby.
3. Jeśli osoba wyróżniona tytułem zmarła przed wręczeniem aktu nadania, a także w przypadku nadania
tytułu pośmiertnie, Akt Nadania Tytułu wraz z pamiątkowym ryngrafem przekazuje się na ręce członka
najbliższej rodziny uhonorowanej osoby.
§ 14. 1. Zasłużeni dla Gminy Mszczonów uprawnieni są do:
1) używania właściwego tytułu;
2) uczestniczenia na prawach honorowego gościa w sesjach rady oraz w innych uroczystościach o charakterze
gminnym;
3) bezpłatnego wstępu do gminnych placówek kulturalnych i sportowych na terenie gminy;
4) bezpłatnego wstępu na imprezy kulturalne, sportowe i rekreacyjne organizowane przez Burmistrza oraz
gminne jednostki organizacyjne;
5) pogrzebu z udziałem sztandaru miasta Mszczonów.
2. Do korzystania z przywilejów określonych w ust.1 pkt 2 i 3 upoważnia legitymacja „Zasłużonego dla
Gminy Mszczonów” , której wzór określa załącznik nr 9 do Regulaminu.
3. Uzewnętrznieniem pośmiertnego nadania tytułu jest umieszczenie, za zgodą najbliższych członków
rodziny, na mogile (nagrobku) zmarłego, pamiątkowej tabliczki z napisem „Zasłużony dla Gminy
Mszczonów”.
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Rozdział 4.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 15. 1. Tytuł „Honorowy Obywatel Gminy Mszczonów” oraz „Zasłużony dla Gminy Mszczonów” można
otrzymać tylko raz.
2. Przyznanie jednego z powyższych tytułów nie wyłącza możliwości późniejszego przyznaniem drugiego
tytułu.
§ 15. Koszty związane z ustanowieniem oraz nadaniem tytułów „Honorowy Obywatel Gminy Mszczonów”
oraz „Zasłużony dla Gminy Mszczonów” pokrywa się z budżetu Gminy.
§ 16. 1. Uprawnienia o których mowa w § 11 i § 14 przysługują również osobom, którym nadano tytuł
„Honorowy Obywatel Miasta Mszczonowa” oraz "Zasłużony dla Miasta Mszczonowa" na podstawie Uchwały
nr XV/160/2000 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 15 lutego 2000 roku w sprawie ustanowienia tytułów
„Honorowy Obywatel Miasta Mszczonowa" i "Zasłużony dla miasta Mszczonowa".
2. Podstawą do korzystania z uprawnień przez osoby o których mowa w ust. 1 jest zaświadczenie o nadaniu
tytułu wystawione przez Przewodniczącego Rady, którego wzór stanowi załącznik Nr 12 do Regulaminu.
§ 17. W roku 2020 wnioski o nadanie tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Mszczonów” oraz „Zasłużony
dla Gminy Mszczonów” można składać w terminie do dnia 20 października 2020r.
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Załącznik Nr 1 do Regulaminu przyznawania tytułu
„Honorowy Obywatel Gminy Mszczonów” oraz tytułu „Zasłużony dla Gminy Mszczonów”
WNIOSEK O NADANIE TYTUŁU „HONOROWY OBYWATEL GMINY MSZCZONÓW”
I. Wnioskodawca(y)
.....................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
(pełna nazwa podmiotu zgłaszającego, imię i nazwisko przedstawiciela do kontaktu, adres do
korespondencji, dodatkowo można podać nr telefonu)
II. Dane kandydata do tytułu:
1. Imię i nazwisko ..........................................................................................................
2. data i miejsce urodzenia..............................................................................................
3. Miejsce zamieszkania ....................................................................................................................
4. Obecnie wykonywany zawód, zajmowane stanowisko lub funkcja
...........................................................................................................................................................
III. Charakterystyka kandydata z uwzględnieniem zasług uzasadniających przyznanie tytułu:
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
.....................................................................................
.................................................................................
(data i podpis przedstawiciela podmiotu zgłaszającego kandydata)
IV. Wyrażenie woli kandydata:
1. Wyrażam zgodę na zgłoszenie mojej kandydatury do wyróżnienia i otrzymania tytułu „Honorowego
Obywatela Miasta Mszczonowa”.
2. Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem przyznawania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy
Mszczonów” oraz tytułu „Zasłużony dla Gminy Mszczonów”.
3. Nie figuruję w Krajowym Rejestrze Karnym.
........................................................................
(miejscowość i data)

......................................................................
(podpis kandydata)

Wyrażenie woli najbliższej rodziny ( w przypadku nadania tytułu pośmiertnie)
1. Wyrażam zgodę na zgłoszenie kandydatury..................................................................
(imię i nazwisko kandydata)
do wyróżnienia i otrzymania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Mszczonów”.
2. Oświadczam, że zapoznałem się Regulaminem przyznawania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy
Mszczonów” oraz tytułu „Zasłużony dla Gminy Mszczonów”
..................................................................
(miejscowość i data)

.....................................................................
(podpis członka najbliższej rodziny)

V. Opinia Kapituły:
.....................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
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..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
....................................................
......................................................................
(miejscowość i data)

(podpis członków Kapituły)

Załączniki:
1) Wykaz osób zgłaszających (jeśli wniosek składany jest przez grupę mieszkańców, posiadających czynne
i bierne prawo wyborcze).
2) Uchwała odpowiedniego organu wnioskującego wskazująca osoby reprezentujące (jeśli wnioskodawcą są
organizacje społeczne).
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Załącznik Nr 2 do Regulaminu przyznawania tytułu
„Honorowy Obywatel Gminy Mszczonów” oraz tytułu „Zasłużony dla Gminy Mszczonów”
WNIOSEK O NADANIE TYTUŁU „ZASŁUŻONY DLA GMINY MSZCZONÓW ”
I. Wnioskodawca(y)
.....................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
(pełna nazwa podmiotu zgłaszającego, imię i nazwisko przedstawiciela do kontaktu, adres do
korespondencji, dodatkowo można podać nr telefonu)
II. Dane kandydata do tytułu ( dotyczy osób fizycznych) :
1. Imię i nazwisko ..........................................................................................................
2. data i miejsce urodzenia..............................................................................................
3. Miejsce zamieszkania ....................................................................................................................
4. Obecnie wykonywany zawód, zajmowane stanowisko lub funkcja
..........................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
Dane podmiotu do tytułu ( w przypadku gdy wniosek o nadanie tytułu dotyczy organizacji,
stowarzyszenia, instytucji):
1. Nazwa i adres organizacji/stowarzyszenia/instytucji
........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
III. Charakterystyka kandydata/podmiotu z uwzględnieniem zasług uzasadniających przyznanie tytułu:
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
....................................................................................................
.................................................................................
(data i podpis przedstawiciela podmiotu zgłaszającego kandydata)
IV. Wyrażenie woli kandydata:
1. Wyrażam zgodę na zgłoszenie mojej kandydatury do wyróżnienia i otrzymania tytułu „Zasłużony dla
Miasta Mszczonowa”.
2. Oświadczam, że zapoznałem się Regulaminem przyznawania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy
Mszczonów” oraz tytułu „Zasłużony dla Gminy Mszczonów”.
3. Nie figuruję w Krajowym Rejestrze Karnym.
........................................................................
(miejscowość i data)

......................................................................
(podpis kandydata)

Wyrażenie woli najbliższej rodziny ( w przypadku nadania tytułu pośmiertnie)
1. Wyrażam zgodę na zgłoszenie kandydatury..................................................................
(imię i nazwisko kandydata)
do wyróżnienia i otrzymania tytułu „ Zasłużony dla Gminy Mszczonów”.
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2. Oświadczam, że zapoznałem się Regulaminem przyznawania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy
Mszczonów” oraz tytułu „Zasłużony dla Gminy Mszczonów”
...................................................................
(miejscowość i data)

.....................................................................
(podpis członka najbliższej rodziny)

V. Opinia Kapituły:
.....................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
....................................................
......................................................................
(miejscowość i data)

(podpis członków Kapituły)

Załączniki:
1) Wykaz osób zgłaszających (jeśli wniosek składany jest przez grupę mieszkańców, posiadających czynne
i bierne prawo wyborcze).
2) Uchwała odpowiedniego organu wnioskującego wskazująca osoby reprezentujące (jeśli wnioskodawcą są
organizacje społeczne).
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Załącznik Nr 3 do Regulaminu przyznawania tytułu
„Honorowy Obywatel Gminy Mszczonów” oraz tytułu „Zasłużony dla Gminy Mszczonów”
WZÓR
AKT NADANIA
TYTUŁU
HONOROWY OBYWATEL GMINY MSZCZONÓW
Szanowna Pani/Szanowny Pan
........................................................................................
Rada Miejska w Mszczonowie zważywszy na szczególne osiągnięcia w działalności, która oprócz
powszechnego uznania i szacunku daje także wyraz serdecznych więzi z Gminą Mszczonów, chcąc
wyróżnić Pani/Pana Osobę i Jej/Jego zasługi oraz utrwalić w pamięci współczesnych i przyszłych
pokoleń Uchwałą nr .......... z dnia............................................ nadaje Pani/Panu tytuł
HONOROWY OBYWATEL GMINY MSZCZONÓW

Burmistrz Mszczonowa
.....................................

Przewodniczący Rady Miejskiej
.................................................

Nr ............................
Mszczonów, dnia.....................................
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Załącznik Nr 4 do Regulaminu przyznawania tytułu
„Honorowy Obywatel Gminy Mszczonów” oraz tytułu „Zasłużony dla Gminy Mszczonów”WZÓR
WZÓR
RYNGRAF „HONOROWY OBYWATEL GMINY MSZCZONÓW”

Pamiątkowy ryngraf odznaczenia „Honorowy Obywatel Gminy Mszczonów” ma postać metalowej tarczy
herbowej o wymiarach 12,7 cm (poziom) i 17,8 cm (pion) wykonanej z blachy nierdzewnej szczotkowanej
umieszczonej na podstawie drewnianej. Na tarczy znajdują się dwie tabliczki. Pierwsza z nich przedstawia
herb Mszczonowa w ozdobnej ramie o wymiarach 8,6 cm (poziom) i 7,8 cm (pion). Druga tabliczka
o wymiarach 8,9 cm (poziom) i 4,1 cm (pion) ma charakter spersonalizowany i zawiera nazwę odznaczenia,
imię i nazwisko osoby uhonorowanej oraz datę wręczenia odznaczenia. Rewers ryngrafu umożliwia jego
powieszenie lub postawienie.
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Załącznik Nr 5 do Regulaminu przyznawania tytułu
„Honorowy Obywatel Gminy Mszczonów” oraz tytułu „Zasłużony dla Gminy Mszczonów”
WZÓR
LEGITYMACJA „ HONOROWEGO OBYWATELA GMINY MSZCZONÓW”
Strona 1

Legitymacja
HONOROWEGO OBYWATELA
GMINY MSZCZONÓW

Strona 2
Zdjęcie
właściciela
legitymacji

………………………………………………………..
(imię i nazwisko)
……………………………………………………….
( data urodzenia)
(pieczęć okrągła Rady Miejskiej)
……………………………………………………..
(podpis właściciela legitymacji)
Strona 3
Pan/Pani
………………………………………………………………..
Na podstawie
Uchwały Nr………… Rady Miejskiej w Mszczonowie
z dnia …………………………………………..
otrzymał/otrzymała tytuł
HONOROWY OBYWATEL GMINY MSZCZONÓW

Burmistrz Mszczonowa
Miejskiej
……………………………
………………………………

Przewodniczący Rady

Strona 4
Honorowemu Obywatelowi Gminy Mszczonów przysługują przywileje:
- używania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Mszczonów”,
- uczestniczenia na prawach honorowego gościa w sesjach Rady Miejskiej oraz w innych uroczystościach o charakterze
gminnym,
- bezpłatnego wstępu do gminnych placówek kulturalnych i sportowych na terenie gminy,
- bezpłatnego wstępu na imprezy kulturalne, sportowe i rekreacyjne organizowane przez Burmistrza oraz gminne jednostki
organizacyjne.
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Załącznik Nr 6 do Regulaminu przyznawania tytułu
„Honorowy Obywatel Gminy Mszczonów” oraz tytułu „Zasłużony dla Gminy Mszczonów”

WZÓR
AKT NADANIA
TYTUŁU
"ZASŁUŻONY DLA GMINY MSZCZONÓW„
Rada Miejska w Mszczonowie
Uchwałą nr .......... z dnia......................................................
nadaje
Panu/Pani...........................................................................
TYTUŁ
ZASŁUŻONY DLA GMINY MSZCZONÓW
JAKO WYRAZ NAJWYŻSZEGO WYRÓŻNIENIA I UZNANIA ZA DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ
GMINY MSZCZONÓW I JEJ MIESZKAŃCÓW.

Burmistrz Mszczonowa
.....................................

Przewodniczący Rady Miejskiej
.................................................

Nr ............................
Mszczonów, dnia.....................................
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Załącznik Nr 7 do Regulaminu przyznawania tytułu
„Honorowy Obywatel Gminy Mszczonów” oraz tytułu „Zasłużony dla Gminy Mszczonów”

WZÓR
RYNGRAF „ZASŁUŻONY DLA GMINY MSZCZONÓW”

Pamiątkowy ryngraf odznaczenia „Zasłużony dla Gminy Mszczonów” ma postać metalowej tarczy
herbowej o wymiarach 12,7 cm (poziom) i 17,8 cm (pion) wykonanej z blachy nierdzewnej szczotkowanej
umieszczonej na podstawie drewnianej. Na tarczy znajdują się dwie tabliczki. Pierwsza z nich przedstawia
herb Mszczonowa w ozdobnej ramie o wymiarach 8,6 cm (poziom) i 7,8 cm (pion). Druga tabliczka
o wymiarach 8,9 cm (poziom) i 4,1 cm (pion) ma charakter spersonalizowany i zawiera nazwę odznaczenia,
imię i nazwisko osoby uhonorowanej oraz datę wręczenia odznaczenia. Rewers ryngrafu umożliwia jego
powieszenie lub postawienie.
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Załącznik Nr 8 do Regulaminu przyznawania tytułu
„Honorowy Obywatel Gminy Mszczonów” oraz tytułu „Zasłużony dla Gminy Mszczonów”

WZÓR
PRZYPINKA „ZASŁUŻONY DLA GMINY MSZCZONÓW”

Pamiątkowa przypinka odznaczenia „Zasłużony dla Gminy Mszczonów” ma postać koła o średnicy 3,6
cm wykonanego z metalu. Na przypince znajduje się herb Mszczonowa wraz z nazwą odznaczenia.
Elementy graficzne mają kolor biało-czerwony.
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Załącznik Nr 9 do Regulaminu przyznawania tytułu
„Honorowy Obywatel Gminy Mszczonów” oraz tytułu „Zasłużony dla Gminy Mszczonów”

WZÓR
LEGITYMACJA „ZASŁUŻONY DLA GMINY MSZCZONÓW”
Strona 1

Legitymacja
ZASŁUŻONEGO DLA GMINY MSZCZONÓW

Strona 2
Zdjęcie
właściciela
legitymacji

……………………………………………
(imię i nazwisko)
………………………………………………
( data urodzenia)
(pieczęć okrągła Rady Miejskiej)
……………………………………………………..
(podpis właściciela legitymacji)
Strona 3
Pan/Pani
………………………………………………………………..
Na podstawie
Uchwały Nr………… Rady Miejskiej w Mszczonowie
z dnia …………………………………………..
otrzymał/otrzymała tytuł
ZASŁUŻONY DLA GMINY MSZCZONÓW

Burmistrz Mszczonowa
…………………………

Przewodniczący Rady Miejskiej
……………………………

Strona 4
Zasłużonemu dla Gminy Mszczonów przysługują przywileje:
- używania tytułu „Zasłużony dla Gminy Mszczonów”,
- uczestniczenia na prawach honorowego gościa w sesjach Rady Miejskiej oraz w innych uroczystościach o charakterze
gminnym,
- bezpłatnego wstępu do gminnych placówek kulturalnych i sportowych na terenie gminy,
- bezpłatnego wstępu na imprezy kulturalne, sportowe i rekreacyjne organizowane przez Burmistrza oraz gminne jednostki
organizacyjne.
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Załącznik Nr 10 do Regulaminu przyznawania tytułu
„Honorowy Obywatel Gminy Mszczonów” oraz tytułu „Zasłużony dla Gminy Mszczonów”

WZÓR
KSIĘGA „HONOROWY OBYWATEL GMINY MSZCZONÓW ”
L.p

Imię i nazwisko, data i
miejsce urodzenia osoby
uhonorowanej tytułem

miejsce
zamieszkania
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dane
wnioskodawcy

nr i data uchwały
w sprawie
nadania tytułu

data wręczenia

data pozbawienia
tytułu, nr i data
uchwały
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Załącznik Nr 11 do Regulaminu przyznawania tytułu
„Honorowy Obywatel Gminy Mszczonów” oraz tytułu „Zasłużony dla Gminy Mszczonów”

WZÓR
KSIĘGA „ZASŁUŻONY DLA GMINY MSZCZONÓW”
L.p

Imię i nazwisko, data i
miejsce urodzenia osoby
uhonorowanej tytułem

miejsce
zamieszkania
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dane
wnioskodawcy

nr i data uchwały
w sprawie
nadania tytułu

data wręczenia

data pozbawienia
tytułu, nr i data
uchwały
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Załącznik Nr 12 do Regulaminu przyznawania tytułu
„Honorowy Obywatel Gminy Mszczonów” oraz tytułu „Zasłużony dla Gminy Mszczonów”

WZÓR
ZAŚWIADCZENIE
O NADANIU TYTUŁU "ZASŁUŻONY DLA MIASTA MSZCZONOWA"
Przewodniczący Rady Miejskiej w Mszczonowie zaświadcza, że Uchwałą nr................. Rady Miejskiej
w Mszczonowie z dnia................................................
nadano
Panu/Pani
..................................................................................................
tytuł
"ZASŁUŻONY DLA MIASTA MSZCZONOWA„
..........................................................
podpis Przewodniczącego Rady
Zasłużonemu dla Miasta Mszczonowa przysługują przywileje:

᠆ używania tytułu "Zasłużony dla Miasta Mszczonowa",
᠆ uczestniczenia na prawach honorowego gościa w sesjach Rady Miejskiej oraz w innych uroczystościach
o charakterze gminnym,

᠆ bezpłatnego wstępu do gminnych placówek kulturalnych i sportowych na terenie gminy,
᠆ bezpłatnego wstępu na imprezy kulturalne, sportowe i rekreacyjne organizowane przez Burmistrza oraz
gminne jednostki organizacyjne.
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Uzasadnienie
Zgodnie z art.18 ust.2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym do wyłącznej
kompetencji rady gminy należy nadanie honorowego obywatelstwa gminy.
Rada Miejska w Mszczonowie uchwałą XV/160/2000 z dnia 15 lutego 2000 roku ustanowiła tytułów
„Honorowy Obywatel Miasta Mszczonowa” i „Zasłużony dla Miasta Mszczonowa”.
W związku ze zmianą herbu miasta Mszczonowa należy również dokonać zmiany w uchwale w sprawie
ustanowienia tytułów „Honorowy Obywatel Miasta Mszczonowa” i „Zasłużony dla Miasta Mszczonowa”.
Biorąc pod uwagę fakt, że tytuły te nadawane były również za działalność nie tylko dla samego miasta
Mszczonowa. Komisja Statutowa w dniu 5 sierpnia podjęła decyzję o uchyleniu uchwały XV/160/2000
z dnia 15 lutego 2000 roku ustanowiła tytułów „Honorowy Obywatel Miasta Mszczonowa” i „Zasłużony
dla Miasta Mszczonowa” i opracowaniu nowej uchwały w sprawie ustanowienia i określenia zasad
przyznawania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Mszczonów” oraz tytułu „Zasłużony dla Gminy
Mszczonów”.
Przedstawiony projekt nowej uchwały określa:
1. wzór wniosku o nadanie tytułów,
2. kto może wystąpić z wnioskiem o nadanie tytułów,
3. kto opiniuje wnioski,
4. komu mogą być nadane tytuły i za co,
5. powody odebrania tytułów,
6. uprawnienia osób, którym nadano tytuły,
7. wzór legitymacji, aktu nadania, przypinki oraz pamiątkowego ryngrafu.
Ponadto w przepisach końcowych projektu uchwały wprowadzono zapisy dotyczące nadania uprawnień
osobom, którym nadano tytuł „Honorowy Obywatel Miasta Mszczonowa” oraz "Zasłużony dla Miasta
Mszczonowa" na podstawie Uchwały nr XV/160/2000 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 15 lutego
2000 roku w sprawie ustanowienia tytułów „Honorowy Obywatel Miasta Mszczonowa" i "Zasłużony dla
miasta Mszczonowa".

Id: 95DD11DE-2CF9-42C2-9DB7-5E3C7A00E9D6. Projekt

Strona 1

