
UCHWAŁA NR LIX/528/2014
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU

z dnia 20 maja 2014 r.

w sprawie Regulaminu wyróżnień honorowych Gminy Swarzędz.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 
1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.) oraz 
§ 69 ust. 3 Statutu Gminy Swarzędz przyjętym Uchwałą Nr XXVIII/125/2003 Rady Miejskiej 
w Swarzędzu z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Swarzędz 
(Dz. U. Woj. Wielkopolskiego z dnia 24 lutego 2004 r., Nr 21, poz. 613) Rada Miejska 
w Swarzędzu uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Ustala się „Regulamin wyróżnień honorowych Gminy Swarzędz” stanowiący Załącznik nr 
1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady. 

§ 3. 
1. Traci moc  uchwała Nr XLVI/244/94 Rady Miejskiej z dnia 11 kwietnia 1994 r. w sprawie 

ustanowienia „Honorowego Obywatelstwa” Swarzędz i odznaczenia „Zasłużony dla Miasta 
i Gminy Swarzędz”. 

2.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego.
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIX/528/2014

Rady Miejskiej w Swarzędzu

z dnia 20 maja 2014 r.

Regulamin wyróżnień honorowych Gminy Swarzędz
§ 1.

1.Wyróżnienia określone w § 69 ust. 1 Statutu Gminy Swarzędz nadaje Rada Miejska w drodze
uchwały podjętej na wniosek Burmistrza i Przewodniczącego Rady, zwykłą większością głosów
w obecności co najmniej połowy ustawowego składu radnych w głosowaniu jawnym.

2.  Wyróżnienie określone w § 69 ust. 1a Statutu Gminy Swarzędz przyznaje się osobom
fizycznym za wyjątkowe zasługi oddane dla Gminy we wszystkich możliwych dziedzinach
społecznych, gospodarczych, naukowych lub kulturalno - oświatowych.

3. Wyróżnienia określone w § 69 ust. 1 b Statutu Gminy Swarzędz przyznaje się osobom
fizycznym, prawnym oraz organizacjom gospodarczym, społecznym, zawodowym,
naukowym i kulturalnym, jako zaszczytne wyróżnienie za zasługi oddane dla Gminy we
wszystkich możliwych dziedzinach społecznych, gospodarczych, naukowych lub kulturalno-
oświatowych.

§ 2.

1. Wręczenie dyplomu „ Honorowego Obywatelstwa” następuje na Sesji Rady Miejskiej
wspólnie przez Burmistrza i Przewodniczącego Rady.

2. Wręczenie odznaki honorowej w postaci „Odznaczenia” wraz z legitymacją lub
dyplomem odbywa się, na Sesji Rady Miejskiej wspólnie przez Burmistrza i
Przewodniczącego Rady.

§ 3.

1.Dokumentem potwierdzającym nadanie „Honorowego Obywatelstwa” jest dyplom
„Obywatelstwa”.

2.Dokumentem potwierdzającym nadanie „Odznaczenia” jest legitymacja dla osoby
fizycznej oraz dyplom dla osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających
osobowości prawnej.

3. Opis „Odznaczenia”, legitymacji i dyplomu „Odznaczenia” oraz dyplomu
„Obywatelstwa”określono w Załączniku nr 2.

4. Dokumenty określone w ust. 1-2 podpisuje Burmistrz i Przewodniczący Rady.

5. Ewidencję nadanych wyróżnień honorowych prowadzi Biuro Rady Miejskiej.

§ 4

1. Rada Miejska może, w drodze uchwały, pozbawić honorowych wyróżnień w razie
skazania wyróżnionego na karę pozbawienia praw publicznych lub dopuszczenia się przez
wyróżnionego czynu, wskutek którego stał się niegodny wyróżnienia.

2. W przypadku określonym w § 4 ust. 1 stosuje się odpowiednio przepisy § 1 ust. 1 i § 8.

§ 5
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1. W przypadku zagubienia „Odznaczenia” lub dokumentów określonych w § 3 ust. 1-2
należy o tym zawiadomić pisemnie Biuro Rady Miejskiej.

2. Wydanie duplikatu „Odznaczenia” lub dokumentów określonych w § 3 ust. 1-2 należy do
Przewodniczącego Rady, po przeprowadzeniu postępowania sprawdzającego.

§ 6.

Burmistrz w porozumieniu z Przewodniczącym Rady, Zastępcami Przewodniczącego
Rady, Przewodniczącymi stałych komisji Rady i Przewodniczącymi Klubów ma prawo
wyrażania opinii we wszystkich sprawach dotyczących wyróżnień honorowych, a w
szczególności:

1) przyjmuje i opiniuje wnioski o nadanie lub pozbawienie wyróżnień honorowych w trybie
określonym w § 7,

2) może wystąpić do Rady Miejskiej z inicjatywą nadania wyróżnień honorowych, lub ich
pozbawienia.

§ 7

1. Burmistrz w porozumieniu z Przewodniczącym Rady, Zastępcami Przewodniczącego
Rady, Przewodniczącymi stałych komisji Rady i Przewodniczącymi Klubów po rozpatrzeniu
przedstawionych wniosków o nadanie lub pozbawienie wyróżnień honorowych, wydaje
opinię:

1) albo o pozytywnym zaopiniowaniu wniosku,

2) albo stwierdzającą, że przedstawiony wniosek nie uzasadnia nadania lub
pozbawienia wyróżnień honorowych lub że wniosek nie może zostać uwzględniony
z powodu niezgodności z obowiązującymi przepisami prawa.

2. Burmistrz w porozumieniu z Przewodniczącym Rady, Zastępcami Przewodniczącego
Rady, Przewodniczącymi stałych komisji Rady i Przewodniczącymi Klubów może przed
wydaniem opinii zwrócić się do wnioskodawcy o uzupełnienie wniosku; może też
zaproponować nadanie innego niż proponowane wyróżnienie honorowe.

3. Wniosek i opinia, o których mowa w § 7 ust. 1 przedkłada się Radzie Miejskiej, zgodnie z

§ 1 ust. 1.

§ 8

1. Wnioski o nadanie wyróżnień honorowych wraz z uzasadnieniem zawierającym dane
kandydata ze wskazaniem zasług albo opis wydarzenia, składa się Przewodniczącemu
Rady.

2. Wniosek o nadanie wyróżnień honorowych może złożyć Burmistrz, Przewodniczący
Rady lub co najmniej 3 radnych Rady Miejskiej.
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIX/528/2014 

Rady Miejskiej w Swarzędzu 

z dnia 20 maja 2014 r. 

Opis Odznaczenia "Zasłużony dla Miasta i Gminy Swarzędz" 

 Odznaczeniem „Zasłużony dla Miasta i Gminy Swarzędz” jest medal. 
 Na awersie medalu znajduje się wizerunek Ratusza w Swarzędzu, otoczony napisem 

„Zasłużony dla Miasta i Gminy Swarzędz”. 
 Na rewersie znajduje się herb  Gminy Swarzędz.
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LIX/528/2014 

Rady Miejskiej w Swarzędzu 

z dnia 20 maja 2014 r. 

Opis legitymacji "Zasłużony dla Miasta i Gminy Swarzędz" 

 Legitymacja składana o wymiarach: wysokość 10 cm, szerokość 8 cm, kolor okładki 
bordowy. 

 

SWARZĘDZ

Rada Miejska w Swarzędzu 

LEGITYMACJA 
NR …............... 

Swarzędz, dnia …........................... 

Uchwałą Nr …................. 
Rady Miejskiej w Swarzędzu 
z dnia ….............................. 

nadano 

Panu (i)
…............................................ 
….............................................. 

Tytuł 
„Zasłużony dla Miasta i Gminy 
Swarzędz”

Burmistrz          Przewodniczący 
Miasta i Gminy           Rady Miejskiej 
Swarzędz w Swarzędzu
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Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LIX/528/2014 

Rady Miejskiej w Swarzędzu 

z dnia 20 maja 2014 r. 

Opis dyplomu dla wyróżnienia "Zasłużony dla Miasta i Gminy Swarzędz". 

 Format dyplomu – A4 

 Swarzędz, dnia …......................... 
 Rada Miejska w Swarzędzu 

 Uchwałą Nr …................. 
 z dnia ….............................. 

 nadała 
 …............................................ 

 ….............................................. 
Tytuł 

„ Zasłużony dla Miasta i Gminy Swarzędz”
 Burmistrz                                          Przewodniczący 

 Miasta i Gminy Swarzędz                 Rady Miejskiej w Swarzędzu
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Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LIX/528/2014 

Rady Miejskiej w Swarzędzu 

z dnia 20 maja 2014 r. 

Opis dyplomu dla wyróżnienia "Honorowe Obywatelstwo Miasta i Gminy Swarzędza". 

 Format dyplomu – A4 

 Swarzędz, dnia …......................... 
 Rada Miejska w Swarzędzu 

 Uchwałą Nr …................. 
 z dnia ….............................. 

 nadała 
 Panu (i)

 …............................................ 
 ….............................................. 

Wyróżnienie
„ Honorowe Obywatelstwo Miasta i Gminy Swarzędza ”
 Burmistrz                                                Przewodniczący 

 Miasta i Gminy Swarzędz                       Rady Miejskiej w Swarzędzu
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UZASADNIENIE

W celu określenia przejrzystości, bezstronności oraz w trosce o zapewnienie
sprawnego, rzetelnego i obiektywnego wyróżniania honorowego osób i instytucji w
Mieście i Gminie Swarzędz, należy uchwalić regulamin określający postać wyróżnień,
trybu ich przyznawania i wręczania.

Uchwała Nr XLVI/244/94 Rady Miejskiej z dnia 11 kwietnia 1994 r. w sprawie
ustanowienia „Honorowego Obywatelstwa” Swarzędz i odznaczenia „Zasłużony dla
Miasta i Gminy Swarzędza”, nie zawiera szczegółowych procedur przyjmowania i trybu
opiniowania wniosków o nadanie lub pozbawienie wyróżnień honorowych, a delegację do
określenia postaci wyróżnień, trybu ich przyznawania i wręczania zawiera § 69 ust. 3
Statutu.

Przedłożony projekt uchwały, oraz określenie szczegółowych zasad postępowania
przy wyróżnianiu honorowym osób i instytucji w Mieście i Gminie Swarzędz, pozwoli na
wprowadzenie pełnej przejrzystości, bezstronności, rzetelności i obiektywnego
uhonorowania zasłużonych.
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