
Uchwała Nr 247/10 
Rady Gminy Zgorzelec 

    z dnia 29 marca 2010 r. 
 
 
w sprawie zasad i trybu nadawania Honorowych Wyróżnień Gminy Zgorzelec. 
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 oraz art. 40 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (tj. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy 
Zgorzelec  
 
 

uchwala: 
 

§ 1. 
 

Ustala Honorowe Wyróżnienia Gminy Zgorzelec w trzech kategoriach: 
1. Tytuł „Honorowego Obywatela Gminy Zgorzelec” 
2. Tytuł Honorowy  „ Zasłużony dla Gminy Zgorzelec” 
3. Tytuł Honorowy „Ambasador Gminy Zgorzelec” 

 
 

§ 2. 
 

 
Szczegółowe zasady i tryb nadawania wyróżnień, o których mowa w §1 zawiera załącznik 
do uchwały 
 
 

§ 3. 
  
 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zgorzelec. 
 

§ 4. 
 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik  
do Uchwały Nr 247/10 

Rady Gminy Zgorzelec 
z dnia 29 marca 2010 r. 

 

Regulamin zasad i trybu nadawania 
Honorowych Wyróżnień Gminy Zgorzelec. 

 
 

Rozdział 1 
Zasady nadawania wyróżnień 

 
§ 1. 

 
1. Rada Gminy Zgorzelec może w drodze uchwały nadać Honorowe Wyróżnienia Gminy 
Zgorzelec szczególnie zasłużonym osobom fizycznym (także cudzoziemcom) i prawnym, 
organizacjom i instytucjom. 
 
2. Honorowymi Wyróżnieniami Gminy Zgorzelec są: 
1) Tytuł „Honorowego Obywatela  Gminy Zgorzelec”; 
2) Tytuł Honorowy „Zasłużony dla Gminy Zgorzelec” ; 
3) Tytuł Honorowy „Ambasador Gminy Zgorzelec” 
 
3. Nadanie Honorowych Wyróżnień Gminy Zgorzelec następuje na posiedzeniu Rady 
Gminy Zgorzelec a wręczenie wyróżnień na Sesji Rady Gminy bądź na uroczystościach 
gminnych w obecności osoby uhonorowanej lub jej przedstawiciela. 
 
4. Rada Gminy Zgorzelec nadaje Honorowe Wyróżnienia  Gminy Zgorzelec  na wniosek 
Kapituły Honorowych Wyróżnień Gminy Zgorzelec. 
 
5. Fakt nadania Honorowych Wyróżnień Gminy Zgorzelec podawany jest 
do publicznej wiadomości poprzez lokalne środki masowego przekazu oraz wpisany jest 
do Księgi Pamiątkowej Wyróżnień.  
 

6. Na stronie internetowej gminy umieszcza się zdjęcie osoby uhonorowanej Honorowym 
Wyróżnieniem Gminy Zgorzelec w Galerii Honorowych Wyróżnień Gminy. 
 
7. Ewidencja i dokumentacja Honorowych Wyróżnień Gminy Zgorzelec prowadzona jest 
przez komórkę organizacyjną urzędu zajmującą się obsługą rady gminy. 
 

§ 2. 
 
1. Tytuł Honorowego Obywatela Gminy Zgorzelec jest nadawany osobom prawnym lub 
fizycznym, organizacjom i instytucjom, które wniosły szczególnie trwały i niepowtarzalny 
wkład w historię,  znaczenie i sławę gminy Zgorzelec lub które utrwalają, aktualizują, 
rozwijają humanistyczne treści i idee zawarte w dorobku gminy Zgorzelec. Tytuł jest 
zaszczytnym dowodem wyróżnienia i uznania. 
 
2. Nadanie tytułu Honorowego Obywatela Gminy Zgorzelec potwierdzone zostaje: 
1) medalem, na którego awersie umieszczone jest logo gminy Zgorzelec i napis w  
     otoku „Honorowy Obywatel Gminy Zgorzelec”, a na rewersie umieszcza się  
     numer  medalu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do regulaminu, 
2) numerowaną odznaką, na której znajduje się logo gminy Zgorzelec i napis 
    w otoku „Honorowy Obywatel Gminy Zgorzelec”, stanowiącą miniaturę medalu, 
3) aktem nadania, stanowiącym załącznik Nr 2 do Regulaminu, 



4) legitymacją zgodnie z załącznikiem Nr 3 do regulaminu, 
5) umieszczeniem zdjęcia uhonorowanego w Galerii Honorowych Wyróżnień 
    Gminy Zgorzelec na stronie internetowej gminy Zgorzelec. 
 
3. Honorowy Obywatel Gminy Zgorzelec nabywa prawo do udziału w sesjach Rady 
Gminy Zgorzelec na prawach Honorowego Gościa oraz w innych uroczystościach o 
charakterze narodowym i lokalnym. 
 
4. Tytuł Honorowego Obywatela Gminy Zgorzelec jest przyznawany tej samej osobie 
tylko jeden raz. 
 
5. Wnioski o nadanie wyróżnienia mogą być składane w każdym czasie. 
 
 

§ 3. 
 
 

1. Tytuł Honorowy „Zasłużony dla Gminy Zgorzelec”  jest zaszczytnym wyróżnieniem 
przyznawanym osobom prawnym lub fizycznym, organizacjom i instytucjom, które wybitnie 
przyczyniły się do rozwoju gminy, przysporzyły jej dobrego imienia i chwały bądź w inny 
sposób zasłużyły się gminie Zgorzelec. 
 
2. Nadanie Tytułu Honorowego „Zasłużony dla Gminy Zgorzelec” potwierdzone   
    zostaje: 
1). medalem na awersie którego, umieszcza się logo gminy Zgorzelec oraz napis w  
     otoku „Zasłużony dla Gminy Zgorzelec”. Na rewersie umieszcza się numer  
     medalu zgodnie z załącznikiem Nr 4 do regulaminu, 
2) aktem nadania, 
3) legitymacją, 
4) umieszczeniem zdjęcia uhonorowanego w Galerii Honorowych Wyróżnień 
    Gminy Zgorzelec na stronie internetowej gminy Zgorzelec. 
 
3. Wnioski o nadanie wyróżnienia mogą być składane w każdym czasie. 
 
 

§ 4. 
 
 

1. Tytuł Honorowy „Ambasador Gminy Zgorzelec” jest przyznawany osobom fizycznym i 
prawnym, których działalność i osiągnięcia w różnorodnych dziedzinach życia przyczyniły 
się do promocji gminy Zgorzelec, zarówno w kraju, jak i za granicą. Tytuł Ambasadora 
Gminy Zgorzelec nie może być przyznawany pracownikom jednostek samorządowych, 
których osiągnięcia na rzecz gminy wynikają z pełnionych przez nich obowiązków 
służbowych. 
 
2. Potwierdzeniem nadania tytułu Ambasadora Gminy Zgorzelec jest: 

1) dyplom, którego wzór przedstawia załącznik Nr 5 do regulaminu. 
2) pamiątkowa tabliczka, na której umieszcza się logo gminy Zgorzelec, napis 

Ambasador Gminy Zgorzelec, datę przyznania, numer Uchwały Rady Gminy, 
3) umieszczenie zdjęcia uhonorowanego w Galerii Honorowych Wyróżnień Gminy 

Zgorzelec na stronie internetowej gminy Zgorzelec. 
 
3. Kandydatów do uhonorowania tytułem można zgłaszać w każdym terminie. 
 



Rozdział 2 
Tryb nadawania wyróżnień 

 
§ 5. 

 
 
1. Postępowanie w sprawie nadania wyróżnień prowadzi Kapituła Honorowych Wyróżnień 
Gminy Zgorzelec. 
 
2. W skład Kapituły wchodzą: 
 
1) Przewodniczący Rady Gminy Zgorzelec, 
2) Przewodniczący stałych Komisji Rady Gminy Zgorzelec, 
 
3. Kapituła wybiera  spośród siebie Przewodniczącego. 
 
4. Do kompetencji Kapituły należy: 
1) przyjmowanie zgłoszenia o nadanie wyróżnień; 
2) opiniowanie złożonych wniosków i nadanie im dalszego biegu prawnego 
    z zastosowaniem odpowiednich przepisów dotyczących trybu przygotowania  
    uchwał; 
3) sporządzenie protokołu. 
 
5. Obsługę kancelaryjno – techniczną sprawuje komórka organizacyjna urzędu  
    obsługująca radę gminy. 
 

§ 6. 
 

1. Wnioski o przyznanie wyróżnień mogą składać: Wójt Gminy Zgorzelec, Komisje Rady 
Gminy, jednostki organizacyjne i pomocnicze gminy, organizacje i instytucje oraz 
mieszkańcy gminy w ilości co najmniej 30 osób. 
 
2. Wzór wniosku stanowi załącznik Nr 6 do regulaminu . 
 

§ 7. 
 

Rada Gminy może w drodze uchwały odebrać Honorowe Wyróżnienie Gminy Zgorzelec w 
trybie i na zasadach obowiązujących dla ich nadania. 

 
Rozdział 3 

Postanowienia końcowe 
 

§ 8. 
 

Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Kapituły Honorowych Wyróżnień Gminy 
Zgorzelec. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


