UCHWALA Nr XXVIIII212/2014
RADY GMINY SOCHOCIN
z dnia 31 marca 2014 r.
w sprawie ustanowienia i okreslenia zasad nadania honorowych tytul6w :
" Zaslutony dla Gminy Sochocin" oraz "Firma Przyjazna Ziemi Sochociliskiej"
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 14 ustawy Z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz'ldzie
gminnym (tj. Oz. U. 2013 r. poz. 594 z poin. zm.). Rada Gminy uchwala, co nastltPuje :

§ 1. .Ustanawia silt honorowe tytuly:
1) " Zaslutony dla Gminy Sochocin "
2) "Firma Przyjazna Ziemi Sochocinskiej"
§ 2. Szczegolowe zasady dotycz'l.ce nadawania honorowych tytulow:
" Zaslutony dla Gminy Sochocin" oraz " Firma Przyjazna Ziemi Sochocinskiej ", okresla
Regulamin stanowi'l.CY zal'l.cznik do niniejszej uchwaly.

§ 3. Wykonanie uchwaly powierza silt Wojtowi Gminy.
§ 4. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjltcia.

UZASADNIENIE
DO UCHWAL Y NR XXVIII/212/2014
RADY GMINY SOCHOCIN
z dnia 31 marca 2014 r.
w sprawie ustanowienia i okreslenia zasad nadania honorowych tytul6w:
" Zasluiony dla Gminy Sochocin" oraz" Firma Przyjazna Ziemi Sochocinskiej"

W zwiqzku z art. art.lS ust.2 pkt 14 ustawy z dnia S marca 1990 r.

0

samorzqdzie

gminnym (tj. Oz. U. 2013 r. poz. 594 z p6Zn. zrn.) do wylqcznej wlasciwosci Rady Gminy
nalezy nadawanie honorowego obywatelstwa gminy.
Rada Gminy Sochocin ustanawia nadanie honorowych tytu16w:
1. "Zasluzony dla Gminy Sochocin"

2. "Firma Przyjazna Ziemi Sochocinskiej"
W kaidej spolecznosci lokalnej pojawiajq si~ ludzie i organizacje, kt6rych aktywnosc,

obywatelska postawa i zaangaiowanie w rozw6j lokalnej spolecznosci Sq dostrzegane
i zaslugujq na wyr6znienie. Sq r6wniez ludzie i organizacje, kt6re przynoszq chwal~ swojemu
srodowisku poprzez wybitne

osiqgni~cia

w r6znych dziedzinach zycia.

Gmina Sochocin nie korzystala dotqd z prawnych mozliwosci honorowania os6b
i organizacji, kt6re nie czekajq na korzysci, z pasjq i zaangazowaniem oddawaly sw6j czas dla
dobra publicznego lub wyrastajqc ponad
przyczynialy

si~

przeci~tnosc,

w spos6b posredni lub bezposredni,

do promocj i Gminy Sochocin .

Uchwala Rady Gminy Sochocin

w spraWle

ustanowienia i okreslenia zasad nadania

honorowych tytu16w: "Zasluzony dla Gminy Sochocin" oraz " Firma Przyjazna Ziemi

Sochocinskiej ", jest wyrazem wyr6znienia os6b prawnych i fizycznych oraz uznania
wybitnych zaslug dla rozwoju Gminy i tworzenia wsp6lnego dobra.

Dariu

Swie~

Zal~cznik

do Uchwaly Nr XXVIII/212/2014
Rady Gminy Sochocin
z dnia 31 marca 2014 r.

ReguJamin
nadania honorowych tytul6w:
" Zasluzony dla Gminy Sochocin" oraz "Firma Przyjazna Ziemi Sochocinskiej"

§1
1. Rada Gminy Sochocin ustanawia nadanie honorowych tytul6w:
1) " Zasluzony dla Gminy Sochocin"
2) " Firma Przyjazna Ziemi Sochocinskiej"
2. Uhonorowani, otrzymuj'\. statuetk~.
3. Wnioski 0 nadanie honorowych tytul6w sklada si~ na forrnularzach stanowi'\.cych
zal'\.cznik do niniejszego Regulaminu.
4. Podmiotami uprawnionymi do skladania wniosk6w s'\.:
1) Przewodnicz'\.cy Rady Gminy Sochocin
2) W6jt Gminy Sochocin
3) Grupa 4 radnych
4) Grupa 8 sohys6w
5) Organizacje pozarz'\.dowe (w tym stowarzyszenia, fundacje)
6) Co najmniej 20 mieszkanc6w Gminy Sochocin
§ 2
1. Wnioski sklada si~ do Wydzialu Edukacji, Promocji i Spraw Spolecznych w Urz~dzie
Gminy Sochocin. Wnioski mozna sklada6 do 31 maja kaidego roku.
2. W przypadku stwierdzenia brak6w forrnalnych wnioskodawca jest zobowiqzany
w terrninie 7 dni od dnia powiadomienia do jego uzupelnienia.
3. Wniosek pozostaje bez rozpatrzenia w przypadku:
1) zlozenia po terrninie,
2) pisemnego cofni~cia przez wnioskodawc~,
3) nieuzupelnienia brak6w forrnalnych.

§3
nommacJ~

do nadania honorowych tytu16w: " Zasluzony dla Gminy
Sochocin" oraz" Firma Przyjazna Ziemi Sochocinskiej" opiniuje Kapitula Konkursu,
powolana zarz'\.dzeniem przez W6jta Gminy Sochocin (5 czlonk6w). Sklad Kapituly
jest wybierany sposr6d: Rady Gminy Sochocin, pracownik6w Urz~du Gminy,
i organizacyjnych Gminy
a takze z przedstawicieli jednostek pomocniczych
Sochocin.
2. Kapitula Konkursu jest wybierana na olaes 1 roku.
1. Wnioski

0

3. Kapitula wybiera ze swojego grona Przewodniczqcego Kapituly Konkursu, kt6ry
kieruje pracq Kapituly.
4. Do rozpatrzenia wniosk6w Kapitula Konkursu moze posluzy6 si~ nast~pujqcymi
kryteriami:

" Zasluzonv dla Gminy Sochocin ":
1) utozsamianie si~ z Gminq Sochocin
2) podejmowanie inicjatyw na rzecz lokalnego spoleczenstwa
3) kreowanie zycia spoleczno - kulturalnego
4) popularyzowanie wiedzy 0 Gminie Sochocin
5) przyczynienie si~ do wzrostu promocji gminy w dziedzinie zycia spolecznego,
gospodarczego lub nauki i kultury
6) otrzymane tytuly i wyr6Znienia
" Firma
1)
2)
3)

Przy;azna Ziemi Sochocinskie;"
czy istnieje wsp6lpraca ze srodowiskiem lokalnym
czy bazuje na potencjale regionu
liczba zatrudnionych pracownik6w z terenu Gminy Sochocin w por6wnaniu do
og6lu zatrudnionych
4) modemizacja, rozw6j

5. Decyzje Kapituly zapadajq zwyklq wi~kszosciq glos6w w glosowaniu Jawnym
w obecnosci co najmniej 4 czlonk6w.
6. Decyzja Kapituly jest zatwierdzana przez W6jta Gminy.
7. 0 fakcie przyznania tytulu Przewodniczqcy Kapituly Konkursu,
zawiadamia
wyr6Znionq osob~ podajqc jednoczesnie dat~ wr~czenia statuetki.
8. Obrady Kapituly Konkursu Sq protokolowane.
9. Dopuszcza si~ nie przyznanie statuetki lub przyznanie jej wi~cej niz jednemu
kandydatowi w kazdej kategorii.
10. W kwestiach nieprzewidzianych niniejszym regulaminem glos rozstrzygajqcy nalezy
do W6jta Gminy.

§4
l. Ceremonii wr~czellla przyznaneJ statuetki dokonuje W6jt Gminy Sochocin
wraz z Przewodniczqcym Gminy Sochocin raz w roku, podczas uroczystej sesji Rady
Gminy lub w czasie uroczystosci z okazji Swiat Narodowych lub Dni Sochocina.
2. Statuetka przyznana jest tej samej osobie fizycznej lub prawnej w jednej kategorii
tylko jeden raz.

§5
1. Honorowe tytuly: " Zasluzony dla Gminy Sochocin " oraz " Firma Przyjazna Ziemi
Sochocinskiej", Sq wyrazem wyr6znienia oraz uznania. Nadawane Sq za zaslugi dla
rozwoju Gminy Sochocin w tworzeniu wsp61nego dobra: mieszkailcom gminy oraz
ilU1ym osobom, organizacjom, stowarzyszeniom, instytucjom lub firmom, kt6re
w spos6b widoczny i niepodwazalny przyczynily siy do zaspokojenia zbiorowych
potrzeb wsp6lnoty samorzqdowej, podejmowaly dzialania na rzecz szeroko pojytego
rozwoju Gminy Sochocin.
2. Honorowy tytul: " Zasluzony dla Gminy Sochocin " w szczeg6lnych przypadkach moze
bye nadany posmiertnie.

§6
1. Uhonorowani nie mogq bye radni w trakcie trwania kadencji oraz pracownicy Urzydu
Gminy Sochocin w trakcie trwania stosunku pracy.
§7
1. Publiczne przedstawienie uhonorowanych nastypuje w Oficjalnym Informatorze

GmilU1ym " Fakty Sochocinskie", na stronie www.sochocin.pl oraz fan page profilu
Gminy Sochocin.

Zal~cznik do Regulaminu
nadania honorowych tytul6w:
" Zasluzony dla Gminy Sochocin" oraz"
Firma Przyjazna Ziemi Sochocinskiej"

WNIOSEK
o nadanie honorowego tytulu
" Zasluzony dla Gminy Sochocin "/" Firma Przyjazna Ziemi Sochocinskiej" *

Wnioskodawca

I) ...... . . . ........ .. ...... . . ... .................................. . ........ . ......... ... ... .

Dane kandydata do tytulu:
1. imi~ i nazwisko I nazwa finny, stowarzyszenia, instytucji*

2. data i miejsce urodzenia I data powstania* . ......... .. ..... . .. . ........... . ..... .. ... . ...... .
..
. k am'a/ Sle
. d Zl'b a *... .... ................ . ............... . ........... . .......... .
zamlesz
3 . mleJsce

4. obecnie wykonywany

zaw6d,

zajmowane stanowisko

lub funkcja Icharakter

dzialalnosci* ......... .. .......... . .......... .... . ................................. . ...... , ...........
5. stan rodzinny ...... . ................... .. .. . ......... .................... . ...................... . ... .

Uzasadnienie do nadania tytulu

2) :

•

Zah,czniki 3):
1. ................................................ ..... ................. ........ ................. .... ................................ ..... . .
2........................... . .... .. ......... .... ......................... . . .. .................. . .. .. .... .

3... .. ................. . ........................... . ................................ .. .. ............... .
4................................... .. .. ............... .. ... ............... ... ..................... ... .. .
Pod pis wnioskodawcy

4) •......•.........................•.....................•...................•.....

Objasnienia:

1) Nalezy podae

nazw~

podmiotu uprawmonego zgodnie z Uchwal't Rady Gminy

Sochocin do zgloszenia kandydatury. W przypadku gdy zglaszaj'tcym jest grupa
obywateli, jako

wnioskodawc~

pozostalych os6b umieszcza

wymienia
si~

si~

jednego z nich, natomiast dane

na dodatkowej

liscie

b~d'tcej

zal'tcznikiem

do wniosku.
2) Uzasadnienie powlOno bye
kandydata oraz te

zwi~zle

osi'tgni~cia

i wymlema

Sl~

najwazniejsze etapy zyciorysu

, kt6re zdaniem wnioskodawcy uzasadniaj't nadanie

honorowego tytulu.
3) lako zal'tczniki moma dol'tczye lOne dokumenty, kt6re wskazuj't na zaslugi
kandydata.
4) Podpis

sklada

osoba

uprawnlOna

zgodnie

ze

stosownymi

przepisami

reprezentowania podmiotu zglaszaj'tcego lub wnioskodawca w imieniu obywateli.

*niepotrzebne skrdlic

do

