Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miasta Sulejówek nr 309/XXXII/01 z dnia 23 lutego 2001 r.

REGULAMIN NADAWANIA TYTUŁU HONOROWEGO
„ZASŁUśONY DLA MIASTA SULEJÓWEK”
1. Tytuł honorowy „ZasłuŜony dla Miasta Sulejówek”, zwany dalej tytułem, nadaje
uchwałą Rada Miasta Sulejówek.
2. Tytuł nadawany jest za:
1) wieloletnią działalność dla dobra Miasta Sulejówek oraz znaczące przyczynienie się
do jego materialnego i duchowego dorobku, lub
2) za wybitne osiągnięcia w szczególności w takich dziedzinach, jak: architektura
i budownictwo, gospodarka komunalna, finanse publiczne, ochrona środowiska,
obrona narodowa, bezpieczeństwo publiczne, ochrona zdrowia, opieka społeczna,
działalność humanitarna, oświata i wychowanie, nauka, kultura, sztuka, ochrona
dziedzictwa narodowego, sport.
3. Tytuł nadawany jest jeden raz w roku, w dniu Święta Miasta Sulejówek, obchodzonego
13 Czerwca pod nazwą „Dzień Marszałka”.
4. Tytuł moŜna otrzymać jeden raz.
5. Tytuł nadawany jest w dwóch kategoriach:
1) tytuł zbiorowy – instytucjom, organizacjom i innym osobom prawnym, niezaleŜnie
od ich umiejscowienia i zakresu działania;
2) tytuł indywidualny – osobom fizycznym, niezaleŜnie od ich miejsca zamieszkania,
oraz pośmiertnie.
6. Wnioski o nadanie tytułu składane są na ustalonym formularzu przed sesją Rady Miasta
poprzedzającą Święto Miasta, w trybie i terminie przewidzianym w Statucie Miasta
dla wnoszenia projektów uchwał. Uprawnienia do składania wniosków posiadają:
1) podmioty, którym zgodnie ze Statutem Miasta przysługuje inicjatywa uchwałodawcza;
2) mieszkańcy Miasta Sulejówek, na zasadach przewidzianych w ordynacji wyborczej
do rad gmin dla zgłoszenia kandydata na radnego.
7.

Wnioski o nadanie tytułu indywidualnego osobom:
1) wybranym z terenu Miasta Sulejówek do Sejmu, Senatu lub do organów stanowiących
jednostek samorządu terytorialnego;
2) zajmującym kierownicze stanowiska państwowe oraz członkom organów
wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego właściwych dla Miasta Sulejówek
− moŜna składać po zakończeniu sprawowania przez osoby wymienione w pkt . 1 i 2
ich mandatów lub funkcji.

8. Nadanie tytułu honorowane jest dyplomem oraz odznaką metalową z godłem Miasta
Sulejówek i napisem „ZasłuŜony dla Miasta Sulejówek”. Odznakę tytułu zbiorowego
przechowuje się w siedzibie wyróŜnionej instytucji lub organizacji. Dyplom i odznakę
tytułu indywidualnego nadanego pośmiertnie otrzymuje najbliŜsza rodzina.
9. Urząd Miasta Sulejówek udostępnia formularz wniosku o nadanie tytułu oraz prowadzi
powszechnie dostępny rejestr nadanych tytułów.

