TEKST UJEDNOLICONY
UCHWAŁA NR L/417/2014
RADY MIASTA BOLESŁAWIEC
z dnia 28 maja 2014 r.
w sprawie regulaminu nadawania tytułu "Zasłużony dla Miasta Bolesławiec"
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013r. poz.594, zmiany: Dz.U. z 2013r. poz.645 i Dz.U. z 2013r. poz.1318) oraz §7
ust.1 pkt 2 i ust.2 uchwały Nr XXIX/215/2012 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 31
października 2012r. w sprawie Statutu Miasta Bolesławiec (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z
2013r. po.2478, zmiana: Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2013r. poz.3338).
Rada Miasta Bolesławiec uchwala:
Regulamin nadawania tytułu „Zasłużony dla Miasta Bolesławiec”
§ 1. Celem uhonorowania osób zasłużonych dla miasta Bolesławiec ustanawia się tytuł
"Zasłużony dla Miasta Bolesławiec".
§ 2. 1. Tytuł "Zasłużony dla Miasta Bolesławiec", zwany dalej tytułem, jest nadawany
przez Radę Miasta Bolesławiec w drodze uchwały.
2. Tytuł jest wyrazem szczególnego wyróżnienia i uznania za wybitne zasługi na rzecz
rozwoju miasta Bolesławiec.
3. Tytułem honorowani mogą być:
1) mieszkańcy miasta,
2) osoby niezamieszkujące w Bolesławcu.
4. Tytuł może być nadawany osobom fizycznym, osobom prawnym oraz jednostkom
organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej za:
1) działalność gospodarczą, społeczną, kulturalną i sportową,
2) twórczość artystyczną i naukową,
3) inne osiągnięcia na rzecz miasta Bolesławiec.
5. Tytuł nie może być nadany członkom organów Gminy Miejskiej Bolesławiec w trakcie
wykonywania przez nich mandatu.
6. Tytuł może być nadany danemu podmiotowi jeden raz.
§ 3. 1. Wniosek o nadanie tytułu może złożyć:
1) Przewodniczący Rady Miasta Bolesławiec,
2) Prezydent Miasta Bolesławiec,
3) Komisje stałe Rady Miasta Bolesławiec,
4) grupa co najmniej 5 radnych,
5) grupa co najmniej 50 osób fizycznych,
6) osoba prawna i jednostka nieposiadająca osobowości prawnej mająca siedzibę w mieście
Bolesławiec.
2. Wniosek winien zawierać:
1) dla osoby fizycznej:

a) imię,
b) nazwisko,
c) wiek,
d) obywatelstwo,
e) opis dokonań kandydata uzasadniający prawo nadania tytułu,
f) „Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
przewidziane w art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE”.
2) dla osoby prawnej i jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej:
a) nazwę i siedzibę,
b) opis dokonań uzasadniający prawo nadania tytułu.
3. Złożenie wniosku w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla Miasta Bolesławiec
następuje w formie pisemnej, w dowolnym terminie, na ręce Przewodniczącego Rady Miasta
Bolesławiec.
§ 4. 1. Zewnętrznym symbolem posiadania tytułu honorowego jest płaskorzeźba.
2. Płaskorzeźba o wielkości średnicy 70 mm i grubości 5 mm, wykonana jest w mosiądzu
koloru złotego. Na stronie licowej widnieje okololony ornamentami herb Gminy Miejskiej
Bolesławiec a pod nim napis "ZASŁUŻONY DLA MIASTA BOLESŁAWIEC''. Ornamenty,
herb i napis są połyskujące i wypukłe, a tło odznaki matowe.
3. Wzór płaskorzeźby stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 5. 1. Nadanie tytułu następuje podczas sesji Rady Miasta Bolesławiec.
2. Nadanie tytułu poprzedza prezentacja zasług wyróżnionego podmiotu.
3. Nadanie tytułu następuje przez wręczenie:
1) aktu nadania - jego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
2) płaskorzeźby,
3) kopii uchwały Rady Miasta Bolesławiec o nadaniu tytułu.
4. Wręczenia dokonują Prezydent Miasta Bolesławiec wraz z Przewodniczącym Rady
Miasta
Bolesławiec.
§ 6. 1. Osobom wyróżnionym tytułem przysługują następujące przywileje:
1) używanie tytułu "Zasłużony dla Miasta Bolesławiec",
2) uczestniczenie na prawach honorowego gościa w uroczystych sesjach Rady Miasta
Bolesławiec.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bolesławiec.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr L/417/2014
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 28 maja 2014 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr L/417/2014
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 28 maja 2014 r.

Uzasadnienie
Rada Miasta Bolesławiec w § 7 ust.1 pkt 2 uchwały Nr XXIX/215/2012 z dnia 31
października 2012r. w sprawie Statutu Miasta Bolesławiec (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z
dnia 11 kwietnia 2013r. poz.2478 zmiana: Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z dnia 24 maja
2013r. poz.3338) dla osób szczególnie zasłużonych dla miasta przewiduje przyznanie tytułu
Zasłużony dla Miasta Bolesławiec. Natomiast regulamin nadawania tytułu określa się w
odrębnej uchwale.

