
UCHWAŁA NR RG.0007.204.2021 
RADY GMINY KOBIÓR 

z dnia 27 maja 2021 r. 

w sprawie ustanowienia tytułu „Zasłużony dla Gminy Kobiór” 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 14, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze. zm.) 

Rada Gminy 
uchwala: 

§ 1.  

1. Ustanawia się tytuł „Zasłużony dla Gminy Kobiór”. 

2. Zatwierdza się Regulamin nadawania tytułu „Zasłużony dla Gminy Kobiór”, stanowiący załącznik 

do uchwały. 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi. 

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady 
 
 

mgr Przemysław Sawicki 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr RG.0007.204.2021 
Rady Gminy Kobiór 
z dnia 27 maja 2021 r. 

REGULAMIN 
nadawania tytułu 

„Zasłużony dla Gminy Kobiór” 

§ 1. 

Regulamin określa zasady i tryb nadawania przez Radę Gminy Kobiór tytułu „Zasłużony dla Gminy Kobiór”. 

 

§ 2. 

Tytuł „Zasłużony dla Gminy Kobiór” może być nadany mieszkańcom Gminy Kobiór oraz innym osobom, 

organizacjom, stowarzyszeniom i instytucjom, które poprzez swoją działalność zawodową lub społeczną w sposób 

istotny i wyróżniający się przyczyniły się do zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej, rozwoju i 

promocji Gminy Kobiór. 

 

§ 3. 

Tytuł „Zasłużony dla Gminy Kobiór” przyznaje się w szczególności za zasługi w dziedzinie: 

1) oświaty i nauki; 

2) kultury i sportu; 

3) działalności społecznej i samorządowej; 

4) inicjatyw gospodarczych; 

5) rozwoju Gminy. 

 

§ 4.  

Powołuje się Kapitułę Tytułu w składzie: 

1) Wójt Gminy Kobiór 

2) Przewodniczący Rady Gminy Kobiór 

3) Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy Kobiór 

4) Przewodniczący branżowych Komisji Rady Gminy 

5) Sekretarz Gminy Kobiór 

 

 

§ 5. 

Do kompetencji Kapituły należy: 

1) Przyjmowanie wniosków o nadanie tytułu „Zasłużony dla Gminy Kobiór”, 

2) Analiza wniosków o nadanie tytułu, a następnie przedstawienie kandydata Radzie Gminy. 
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§ 6. 

1. Wnioski o nadanie tytułu „Zasłużony dla Gminy Kobiór” mogą składać: 

1) Wójt Gminy Kobiór; 

2) Grupa co najmniej 5 radnych; 

3) Organizacje społeczne, polityczne i stowarzyszenia działające na terenie Gminy Kobiór 

4) Grupa mieszkańców Gminy, licząca nie mniej niż 50 osób. 

2. Wniosek składa się w Urzędzie Gminy Kobiór w formie pisemnej na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do 

niniejszego Regulaminu. 

3. W przypadku wniosku grupy mieszkańców do formularza wniosku należy dołączyć imienny wykaz 

wnioskodawców wraz z podpisami. 

 

§ 7. 

1. Wójt obowiązany jest poinformować kandydata o zamiarze nadania tytułu oraz uzyskać Jego zgodę. 

2. Pozytywnie zaopiniowany wniosek przez Kapitułę upoważnia Wójta do wystąpienia do Rady Gminy ze 

stosownym projektem uchwały. 

3. Uchwała w sprawie nadania tytułu „Zasłużonego dla Gminy Kobiór” nie podlega publicznej dyskusji na sesji 

Rady. 

 

§ 8. 

1. Osobom którym nadano tytuł „Zasłużony dla Gminy Kobiór” otrzymują z rąk Przewodniczącego Rady Gminy 

Kobiór oraz Wójta Gminy Kobiór podczas sesji Rady Gminy lub w innym miejscu wskazanym przez Radę 

Gminy: 

1) okolicznościowy akt nadania jak w załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu, 

2) podpisany duplikat uchwały o nadaniu tytułu, 

3) statuetkę jak w załączniku nr 3 do niniejszego Regulaminu, 

oraz są wpisywani do Księgi Zasłużonych dla Gminy Kobiór 

2. Informację o nadaniu tytułu zamieszcza się w lokalnej prasie i na stronie internetowej Urzędu Gminy Kobiór. 

 

 

§ 9. 

Osobie fizycznej wyróżnionej tytułem „Zasłużony dla Gminy Kobiór” przysługują następujące przywileje: 

1) używanie tytułu „Zasłużony dla Gminy Kobiór”, 

2) uczestniczenia na prawach Honorowego Gościa we wszystkich sesjach Rady Gminy Kobiór oraz w 

uroczystościach gminnych. 

 

§ 10. 
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Osoby, które dopuściły się czynu powodującego, iż stały się niegodne tytułu, a w szczególności osoby skazane 

prawomocnym wyrokiem sądu orzeczonego za przestępstwo popełnione z winy umyślnej, mogą zostać pozbawione 

tytułu „Zasłużony dla Gminy Kobiór”. 

 

§ 11. 

1. Z inicjatywą pozbawienia tytułu osób, które dopuściły się czynu powodującego, iż stały się niegodne tytułu może 

wystąpić wnioskodawca lub radni Rady Gminy Kobiór. 

2. Wniosek o pozbawienie tytułu winien zawierać szczegółowe pisemne uzasadnienie i dowody na poparcie 

wystąpienia oraz podpis wnioskodawcy. 

3. Wnioski należy składać do Rady Gminy Kobiór. 

4. Przewodniczący Rady Gminy przedkłada wniosek wraz z uzasadnieniem i dowodami o pozbawienie tytułu 

„Zasłużony dla Gminy Kobiór” do zbadania i zaopiniowania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy. Jeżeli Komisja 

Rewizyjna uzna wniosek za uzasadniony to Przewodniczący Rady Gminy przedkłada na najbliższej sesji Rady 

Gminy Kobiór projekt uchwały o pozbawienie tytułu „Zasłużony dla Gminy Kobiór”. 

5. Uchwałę o pozbawieniu tytułu „Zasłużony dla Gminy Kobiór” podaje się do publicznej wiadomości poprzez 

zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Kobiór. 

 

§ 12. 

Prowadzi się ewidencję osób wyróżnionych tytułem „Zasłużony dla Gminy Kobiór” w Księdze „Zasłużeni dla 

Gminy Kobiór” 

 

§ 13. 

1. Tytuł „Zasłużony dla Gminy Kobiór” można otrzymać tylko jeden raz. 

2. Koszty związane z przyznaniem tytułu „Zasłużony dla Gminy Kobiór” pokrywane są z budżetu Gminy Kobiór. 

 

 

§ 14. 

Zmiana niniejszego Regulaminu wymaga formy właściwej dla jego wprowadzenia. 

 

§ 15. 

Regulamin wchodzi w życie w dacie wejścia w życie uchwały jego wprowadzającej. 
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Załącznik Nr 1 do  

REGULAMINU nadawania tytułu „Zasłużony dla Gminy Kobiór” 

 

 

Wniosek o nadanie tytułu: „Zasłużony dla Gminy Kobiór” 

1. Nazwisko i imię lub nazwa kandydata………………………………………………………………………………. 

2. Data i miejsce rodzenia…………………………………………………………………………………………………. 

3. Adres zamieszkania…….…………………………………………………………………………………………………. 

4. Uzasadnienie wniosku, opis zasług kandydata z wyszczególnieniem dziedziny, tematyki i zakresu 

działania 

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

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

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

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

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

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

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

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

5. Dane wnioskodawcy (nazwisko i imię lub nazwa, adres zamieszkania) 

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

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

          

 

…………………………………. 

 Data, podpis wnioskodawcy 
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Załącznik Nr 2 do  

REGULAMINU nadawania tytułu „Zasłużony dla Gminy Kobiór” 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

Panu/Pani…………… 
 

w uznaniu szczególnych zasług  

tytułu honorowego 

Tytuł nadano za zasługi w dziedzinie……. 
Otrzymanie tytułu jest szczególnym wyróżnieniem ludzi, organizacji, stowarzyszeń i instytucji, które poprzez swoją 
działalność zawodową lub społeczną w sposób istotny i wyróżniający przyczyniły się do zaspokojenia zbiorowych 
potrzeb wspólnoty samorządowej, rozwoju i promocji Gminy Kobiór. 
Tytuł przyznaje się w szczególności za zasługi w dziedzinie: 
-oświaty i nauki; 
-kultury i sportu; 
-działalności społecznej i samorządowej; 
-inicjatyw gospodarczych; 
-rozwoju Gminy. 
 

Akt nadania 
wręcza się zgodnie z uchwałą Rady Gminy Kobiór nr ….. z dnia……. 

na podstawie pozytywnej opinii Kapituły Tytułu 
 
 
 

 
 

Kobiór, dnia………….r. 

GMINA KOBIÓR 

pieczęć 
gminna 
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Kobiór, dnia………….r. 
 

 

 

Załącznik Nr 3 do  

REGULAMINU nadawania tytułu „Zasłużony dla Gminy Kobiór” 
 
 

 
 
AWERS 

 

1/2 

MIASTA PARTNERSKIE 
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REWERS 
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