
UCHWAŁA NR XVI/102/2019
RADY GMINY BABICE

z dnia 30 października 2019 r.

w sprawie ustanowienia tytułu „Zasłużony dla Gminy Babice”.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 506 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustanawia się tytuł „Zasłużony dla Gminy Babice”.

§ 2. Zatwierdza się Regulamin nadawania tytułu „Zasłużony dla Gminy Babice”, stanowiący załącznik nr 
1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Babice.

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

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Babice

Tadeusz Biel
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Załącznik do uchwały Nr XVI/102/2019

Rady Gminy Babice

z dnia 30 października 2019 r.

Regulamin nadawania tytułu „ZASŁUŻONY DLA GMINY BABICE”

§ 1. Tytuł „Zasłużony dla Gminy Babice”, zwany dalej „tytułem” nadawany jest osobom fizycznym, 
prawnym, jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej - za udokumentowane szczególne 
zasługi dla Gminy Babice, które swoją działalnością przyczyniły się do społecznego, kulturalnego lub 
gospodarczego rozwoju i promocji Gminy Babice albo poprzez swój dorobek lub osiągnięcia zasługują na 
szczególne uznanie.

§ 2. 1.  Tytuł nadaje się beneficjentowi tylko jeden raz.

2. Tytuł w przypadku uznania zasług dla gminy może zostać nadany pośmiertnie.

3. Wniosek o nadanie tytułu składa się na formularzu stanowiącym załącznik do Regulaminu.

4. Wniosek musi zawierać uzasadnienie oraz pisemną zgodę osoby nominowanej (wg wzoru stanowiącego 
załącznik do niniejszego regulaminu). W przypadku osoby nieżyjącej wniosek opatrzony jest podpisem osoby 
najbliższej z rodziny (małżonka, zstępnych, itp.).

5. O nadaniu tytułu decyduje Kapituła Zasłużonego dla Gminy Babice zwana dalej Kapitułą.

§ 3. 1.  Uprawnionymi do zgłaszania kandydatów do nadania tytułu są:

1) Wójt Gminy

2) Przewodniczący Rady Gminy

3) Grupa radnych Rady Gminy Babice posiadająca inicjatywę uchwałodawczą

4) Organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Babice

5) Sołtys wraz z radą sołecką

6) Co najmniej 50 pełnoletnich osób zamieszkałych na stałe na terenie Gminy Babice, podpisanych na liście 
popierających.

2. W przypadku zgłoszenia kandydatów do nadania tytułu przez mieszkańców wniosek o nadanie tytułu 
„Zasłużony dla Gminy Babice” podpisuje w ich imieniu pierwsza osoba umieszczona na liście osób 
popierających.

§ 4. 1.  Wnioski składane są każdego roku w terminach od 1 stycznia do 30 kwietnia.

2. Wniosek o nadanie tytułu jest składany do Urzędu Gminy Babice (dziennik podawczy) na formularzu, 
którego wzór stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

3. Wniosek sprawdzany jest pod względem kompletności oraz spełnienia warunków.

4. W razie wystąpienia braków formalnych wnioskodawca określony w §3 ust. 1 wzywany jest 
o uzupełnienie braków, które należy uzupełnić w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia. 
Niedochowanie wyznaczonego terminu do wniesienia uzupełnień kończy bieg sprawy.

§ 5. 1.  Jeżeli wniosek nie budzi zastrzeżeń formalnych Wójt przekazuje wykaz złożonych wniosków wraz 
ze złożonymi kompletnymi wnioskami pod obrady Kapituły celem wyrażenia opinii.

2. Kapituła powoływana jest zarządzeniem Wójta Gminy Babice na okres 5 lat.

3. W skład Kapituły wchodzą:

1) Przewodniczący Rady Gminy Babice

2) Wójt Gminy Babice

3) Radni Gminy Babice delegowani przez Radę Gminy – 3 osoby
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4) Przedstawiciele organizacji pozarządowych wyłonione w trybie losowania ze wszystkich zgłoszonych osób 
– 3 osoby

5) Przedstawiciel Rady Seniorów

4. Kapituła przedstawia Radzie Gminy kandydatów zaopiniowanych pozytywnie celem przyznania tytułu.

5. Uchwałę w sprawie nadania tytułu podejmuje Rada Gminy.

6. Ewidencję wniosków i nadanych tytułów prowadzi biuro Rady Gminy Babice.

§ 6. Osoby uhonorowane przez Radę Gminy Babice tytułem „Zasłużony dla Gminy Babice” otrzymują:

1) Statuetkę okolicznościową z herbem Gminy Babice.

2) Pamiątkowy akt nadania tytułu.

3) Osoby, którym nadano tytuł wpisywane są do księgi zasłużonych oraz mają możliwość dokonania w niej 
własnoręcznego wpisu. Jeśli tytuł przyznano osobie nieżyjącej lub która z uwagi na stan zdrowia nie może 
dokonać wpisu osobiście, prawo wpisu związanego z uhonorowaniem może wykonać osoba z bliskiej 
rodziny zasłużonego lub wnioskodawca.

§ 7. 1.  Wręczenie statuetki odbywa się raz w roku w trakcie uroczystej sesji  Rady Gminy Babice lub 
podczas innych ważnych uroczystości gminnych.

2. Statuetka wręczana jest przez Przewodniczącego Rady Gminy Babice oraz Wójta Gminy Babice.
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Załącznik nr 1

do Regulaminu nadawania tytułu
„ZASŁUŻONY DLA GMINY BABICE”

WNIOSEK
o nadanie  tytułu „ Zasłużony dla Gminy Babice”

I. DANE KANDYDATA

1. Imiona  …………………………………………………………………………………………………

2. Nazwisko kandydata  .......…………………………………………………………………………….

3. Imiona rodziców  ……………………………………………………………………………………...

4. Data i miejsce urodzenia ………………………………………………………………………………

5. Adres ……………………………………………………………………………………………….......

II. DANE  WNIOSKODAWCY

1. Nazwisko i imię  ………………………………………………………………………………………

2. Adres ……………………………………………………………………………………………………

III. UZASADNIENIE WNIOSKU

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

.

.

.

.

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

/ data/ /Podpis/pieczęć wnioskodawcy/

Załącznik:

1) Oświadczenie kandydata
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…………………………..

Data

……………………………….

Imię i nazwisko Kandydata

OŚWIADCZENIE

1. Oświadczam, że znane mi są zasady nadawania tytułu Zasłużony dla Gminy Babice                          
i wyrażam zgodę na zgłoszenie mojej kandydatury.

2. Na podstawie  ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U.
z 2019r., poz.1781), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  przy rozpatrywaniu mojej 
kandydatury do tytułu ZASŁUŻONEGO DLA GMINY BABICE. Przetwarzanie może dotyczyć danych 
zawartych we wniosku i jego załącznikach określonych Regulaminem nadawania tytułu Zasłużony dla Gminy 
Babice.

Zgoda dotyczy  również przetwarzania moich danych osobowych w przyszłości, jeżeli nie zmieni się co 
do ich przetwarzania i pozostanie w mocy do czasu złożenia oświadczenia innej treści.

.

.

.

.

………………………………..

/podpis kandydata/
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Uzasadnienie

Tytuł „Zasłużony dla Gminy Babice” stanowi wyjątkową formę wyróżnienia przyznawanego za
szczególne zasługi i działalność. Tytuł może być przyznawany osobom fizycznym, prawnym, jednostkom
organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, które przyczyniły się do społecznego, kulturalnego
lub gospodarczego rozwoju i promocji Gminy Babice albo poprzez swój dorobek lub osiągnięcia zasługują
na szczególne uznanie.

Możliwość wyróżnienia szczególnie zasłużonych dla gminy stworzy nową jakość w kontaktach
społecznych i w świadomości mieszkańców. Umożliwi bliższą, partnerską współpracę z osobami
zasłużonymi, a dzięki temu stworzy lepsze warunki do budowania lokalnego społeczeństwa
obywatelskiego.
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