
UCHWAŁA NR IX/104/2019
RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU

z dnia 16 kwietnia 2019 r.

w sprawie przyznania tytułu „Zasłużony dla Gminy Głogówek”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506) Rada Miejska w Głogówku uchwala, co następuje:

§ 1. Ustanawia się tytuł honorowy: „Zasłużony dla Gminy Głogówek”, jako wyraz uznania i wdzięczności 
dla osób, instytucji, organizacji społecznych, gospodarczych, politycznych, sportowych i kulturalnych za 
szczególne zasługi dla miasta, gminy i ich społeczności.

§ 2. Zasady przyznawania tytułu honorowego: „Zasłużony dla  Gminy Głogówek”:

1) Tytuł  „Zasłużony dla Gminy Głogówek” nadaje się osobom fizycznym, prawnym, jednostkom 
organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej oraz organizacjom społecznym.

2) Tytuł może być przyznawany zarówno za działalność długotrwałą, jak również za pojedynczy czyn 
o wyjątkowym znaczeniu dla miasta, gminy i jego mieszkańców.

3) Tytuł  przyznawany jest za działalność społeczną lub za wybitne osiągnięcia związane z pracą zawodową.

4) Tytuł, o którym mowa w §1 mogą otrzymać mieszkańcy gminy Głogówek. Laureaci tytułu otrzymują 
dyplom oraz pamiątkową statuetkę z napisem „Zasłużony dla Gminy Głogówek”.

5) Z wnioskiem o nadanie tytułu mogą wystąpić:

a) Burmistrz Głogówka,

b) związki i organizacje religijne działające na terenie Miasta i Gminy Głogówek,

c) instytucje, stowarzyszenia i organizacje gospodarcze, sportowe, kulturalne i społeczne działające na 
terenie Miasta i Gminy Głogówek,

d) co najmniej trzech radnych Rady Miejskiej w Głogówku.

6) Wniosek winien zawierać następujące dane:

a) dane dotyczące osoby lub zgłoszonej jednostki,

b) szczegółowy opis zasług i osiągnięć uzasadniających nadanie tytułu,

c) dane wnioskodawcy.

7) Złożone wnioski wraz z uzasadnieniem podlegają zaopiniowaniu przez Komisję Spraw Społecznych Rady 
Miejskiej w Głogówku.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXIX/293/2014 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 25 lutego 2014 r. 
w sprawie przyznania tytułu "Zasłużony dla Miasta i Gminy Głogówek".
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§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głogówka.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym   
Województwa Opolskiego.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Głogówku

Jerzy Kunert
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