
Uchwała Nr  56/VIII/07
           Rady Miejskiej w Chorzelach 

         z dnia 31 sierpnia 2007 roku.

w sprawie ustanowienia wyróżnienia „ Zasłużony dla Chorzel”.

Na podstawie art. 18  ust. 1 ustawy z dn. 8 marca 1990r. - o samorządzie 
gminnym  (Dz. U. Z 2001 roku, nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) 
RADA MIEJSKA  w  CHORZELACH   uchwala co następuje: 

§ 1.

           Ustanawia się wyróżnienie o nazwie  „ Zasłużony dla Chorzel”, zwane dalej 
wyróżnieniem.

§ 2. 

1. Wyróżnienie przyznaje się za zasługi dla Miasta i Gminy Chorzele.
2. Wyróżnienie przyznaje kapituła .
3. Skład kapituły oraz tryb przyznawania wyróżnienia określa regulamin 

stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.

                                                        § 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w 
Chorzelach oraz Burmistrzowi Miasta i Gminy Chorzele.

 
                                                        § 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



               Załącznik nr 1 do      
                                                                               uchwały Nr 56/VIII/07

                                                                                          Rady Miejskiej w Chorzelach
                                                                                          z dnia 31 sierpnia 2007 roku. 

REGULAMIN 

§ 1.

1) Wyróżnienie przyznaje kapituła, w skład której wchodzą: Przewodniczący 
Rady Miejskiej w Chorzelach, Przewodniczący Komisji Stałych Rady 
Miejskiej w Chorzelach oraz Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele.

2) Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenie kapituły i jej przewodniczy.
3) Głosowanie w sprawie nadania wyróżnienia odbywa się na posiedzeniu 

niejawnym w sposób jawny, w przypadku równej liczby głosów o nadaniu 
wyróżnienia decyduje Przewodniczący Rady Miejskiej w Chorzelach.

§ 2.

Prawo zgłoszenia wniosków o przyznanie wyróżnienia  posiadają:

1) Organizacje społeczne.
2) Mieszkańcy Miasta i Gminy Chorzele w liczbie co najmniej 30.
3) Grupa Radnych Rady Miejskiej w Chorzelach w liczbie co najmniej  3, nie
     będącym członkami kapituły.
4) Wnioski należy składać do Przewodniczącego Rady Miejskiej w
     Chorzelach.

§ 3.

Wniosek o przyznanie wyróżnienia powinien zawierać:
1) Imię i nazwisko kandydata.
2) Krótką charakterystykę kandydata.



3) Określenie zasług uzasadniających wyróżnienie kandydata.

 
§ 4.

1. Osoba wyróżniona:
- otrzyma statuetkę opatrzoną napisem „Zasłużony dla Chorzel” i swoim
   nazwiskiem
- informacja o tym zostanie zamieszczona w lokalnej prasie i na stronie
  internetowej Urzędu Miasta i Gminy Chorzele
- wzór statuetki określi kapituła. 

§ 5.

1. Osoba, której kapituła nada tytuł „Zasłużony dla Chorzel” otrzyma akt
     nadania wraz  ze statuetką.
2. Uroczyste wręczenie aktu nadania wyróżnienia odbywa się na uroczystych
     sesjach Rady Miejskiej w  Chorzelach w czasie obchodów ważnych świąt
     państwowych lub uroczystości miejskich.
3. Wręczenie wyróżnienia dokonuje wspólnie  Przewodniczący Rady Miejskiej
    oraz Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele 

§ 6.

O  terminie zgłoszenia kandydatów do wyróżnienia każdorazowo powiadamia
Przewodniczący Rady Miejskiej w Chorzelach w sposób ogólnie przyjęty. 

1.


