
UCHWAŁA  Nr  LII/293/2022 

RADY  GMINY  BOROWIE 

 z dnia 27 października 2022  roku 

 

 

w  sprawie  nadania  tytułu  „Zasłużony  dla  Gminy  Borowie” 

 

 

 Na  podstawie  art. 18  ust.2 pkt.14  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  roku  o  samorządzie  

gminnym  ( tj.  z  2021  roku  poz.  1372); 

Rada  Gminy  Borowie  uchwala,  co  następuje: 

 

§ 1. 

Ustala  tytuł „Zasłużony  dla  Gminy  Borowie”  dla  osób  fizycznych  i  innych   podmiotów,  

które  w  szczególny  sposób  rozsławiły  Gminę  Borowie lub przyczyniły się do jej rozwoju  

albo  w  inny  sposób   zasłużyły  się  Gminie. 

 

§ 2. 

Zasady  i  tryb  przyznania  tytułu,  o  którym  mowa w §1  określa  „Regulamin  nadawania  

tytułu  „Zasłużony  dla  Gminy  Borowie”  stanowiący  załącznik  do  niniejszej  uchwały. 

 

§ 3. 

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Wójtowi  Gminy. 

 

§4. 

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

Urzędowym  Województwa  Mazowieckiego.  

 

 

    Przewodnicząca Rady Gminy   

Alicja Szaniawska    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik  do  Uchwały  Nr LII/293/2022 

Rady  Gminy  Borowie 

z  dnia 27 października 2022  roku 

 

 

 

REGULAMIN 

Nadawania  tytułu  „Zasłużony  dla  Gminy  Borowie” 

 

 

§ 1. 

Mając na  celu  uhonorowanie  za  zasługi  na  rzecz  Gminy  Borowie  ustanawia  się  tytuł  

„Zasłużony  dla  Gminy  Borowie”  zwany dalej  „Tytułem”,  który  jest  wyrazem  najwyższego  

wyróżnienia  i  uznania  Rady  Gminy  Borowie. 

 

§ 2. 

1. Tytuł  „ Zasłużony  dla  Gminy  Borowie”  jest  wyrazem  wyróżnienia  i  uznania.  Nadawany  

jest  za  wybitne  zasługi  dla  dobra  i  rozwoju  gminy,  mieszkańcom   gminy i  innym  

podmiotom,  którzy  w  sposób  widoczny  i  niepodważalny  przyczynili  się  do  

zaspokojenia  zbiorowych  potrzeb  wspólnoty  samorządowej,  szczególnie  zasłużyły  się  

gminie,  przyczyniając  się  do  jej  rozwoju,  pomnożenia  dobrobytu  lub  popularyzowania  

osiągnięć. 

2. Tytuł  „Zasłużony  dla  Gminy  Borowie”  może  być  nadawany  pośmiertnie. 

3. Tytuł  może  być  nadany  tej  samej  osobie  tylko  raz. 

 

§ 3. 

1. Tytuł  „Zasłużony  dla  Gminy  Borowie”  nadaje  Rada  Gminy  Borowie  w  drodze  

uchwały. 

2. Osoba  uhonorowana  otrzymuje  Akt  Nadania  Tytułu  wraz  pamiątkowym  medalem             

(  statuetką ),  której  wzór  określa  Wójt  Gminy  w  trybie  zarządzenia. 

3. Z  wnioskiem  o  nadanie  Tytułu  mogą  występować:  

a. pełnoletni  mieszkańcy  Gminy  Borowie  w  liczbie  co  najmniej  20 osób,  

reprezentowani  przez  inicjatora  wniosku. 

b. Przewodniczący Rady Gminy Borowie, 

c. Wójt Gminy Borowie, 

d. Radni Gminy Borowie w liczbie co najmniej 5 osób 

e. Kierownicy jednostek Gminy, organizacje zawodowe, samorządowe, 

spółdzielcze i inne organizacje pozarządowe 

4. Wniosek  składa  się  do  Przewodniczącego  Rady  Gminy. 

5. Wniosek  powinien  zawierać: 

a) dane kandydata:  imię  i  nazwisko,  miejsce  zamieszkania, 

b) informację  o  zasługach  uzasadniających  nadanie  Tytułu, 

c) dane  i  podpis  inicjatora  wniosku. 

6. Do  wniosku  dołącza  się  wykaz  osób  wnioskujących,  zawierający imię  i  nazwisko,  

miejsce  zamieszkania,  numer  PESEL  oraz  własnoręczny  podpis. 

7. Wzór  wniosku  stanowi  załącznik  do  Regulaminu. 

 

§ 4. 



Jeżeli  wniosek  sporządzony  jest  z  uchybieniem    warunków  określonych  w  niniejszym  

regulaminie,  Przewodniczący  Rady  wzywa  inicjatora  wniosku  do  jego  uzupełnienia                      

w  terminie  14  dni  pod  rygorem  pozostawienia  wniosku  bez  rozpatrzenia. 

 

 

§ 5. 

Wniosek  o  nadanie  Tytułu,  Przewodniczący  Rady  przedstawia  niezwłocznie                                      

do  zaopiniowania  Komisji  Zdrowia,  Spraw  socjalnych, Oświaty   i  Kultury,  która  wraz                              

z  wydaną  opinią  przedstawia  go  Radzie  Gminy.  

 

§ 6. 

1. W  przypadku  negatywnej  opinii  Komisji  Zdrowia,  Spraw  socjalnych,  Oświaty                                

i  Kultury,  Przewodniczący  Rady    kieruje  wniosek  do  zaopiniowania  wszystkim  stałym  

Komisjom  Rady. 

 

2. W  przypadku  braku  pozytywnej  opinii  większości  stałych  Komisji  Rady,  

Przewodniczący  Rady  pozostawia  wniosek  bez  dalszego  biegu. 

 

3. O  przyczynach  pozostawienia  wniosku  bez  dalszego  biegu,  Przewodniczący  Rady  

informuje  inicjatora  wniosku. 

 

§ 7. 

1. W  przypadku  wniosku  pozytywnie  zaopiniowanego,  Przewodniczący  Rady  występuje  

o  pisemną  zgodę  kandydata  lub  przedstawiciela  jego  rodziny  na  przyjęcie  Tytułu. 

 

2. Pozytywnie  zaopiniowany  wniosek  oraz  uzyskanie  zgody,  o  której  mowa  w  ust. 1  

upoważnia   Przewodniczącego  Rady  do  umieszczania  stosownego  projektu  uchwały                   

w  porządku  obrad  sesji. 

 

§ 8. 

1. Wręczenie  Aktu  Nadania  Tytułu  następuje  na  uroczystej  sesji  Rady  Gminy  Borowie 

lub  na  innej  uroczystości  i  poprzedzone  jest  prezentacją  zasług  wyróżnionej  osoby  

lub  podmiotu.   

2. Wręczenia  Aktu  dokonuje  Przewodniczący  Rady  Gminy  Borowie  oraz  Wójt  Gminy. 

3. Jeżeli  osoba  wyróżniona  Tytułem  zmarła  przed  wręczeniem  Aktu  nadania,  a  także                    

w  przypadku  nadania  Tytułu  pośmiertnie,  Akt  nadania  przekazuje  się  najbliższej  

rodzinie  uhonorowanej  osoby.   

 

§ 9 

Osobie wyróżnionej tytułem „Zasłużony dla Gminy Borowie” przysługują następujące 

przywileje: 

a) używanie tytułu „Zasłużony dla Gminy Borowie” 

b) uczestnictwo na prawach gościa w sesjach Rady Gminy Borowie                                                 

oraz w uroczystościach organizowanych przez samorząd Gminy Borowie 

 

 

§ 10 



Pozbawienie Tytułu może nastąpić na wniosek Wójta Gminy Borowie, Przewodniczącego 

Rady Gminy oraz tych, którzy zwrócili się z wnioskiem o nadanie Tytułu, jeśli wystąpiły 

okoliczności, które mają wpływ na uznanie wyróżnionego Tytułem za niegodnego jego 

posiadania. 

§ 11. 

Ewidencję  nadanych  Tytułów  „ Zasłużony dla Gminy Borowie”  prowadzi  Wójt  Gminy. 

 

  



 

Załącznik  do  Regulaminu  nadania  tytułu 

„Zasłużony  dla  Gminy  Borowie” 

 

Borowie,  dnia,   …………………………. roku 
                                                                                                       ( miejscowość  i  data  sporządzenia  wniosku) 

 

 

 

WNIOSEK 

nadanie  Tytułu  „Zasłużony  dla  Gminy  Borowie 

 

1. Imię  i  nazwisko  (kandydata)………………………………………… 

2. Miejsce  zamieszkania ………………………………………………… 

3. Uzasadnienie  wniosku ( szczegółowa  charakterystyka  działalności  

kandydata  uzasadniająca  nadanie  tytułu); 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

 

……………………………. 
( podpis  inicjatora  wniosku) 

 

Wyrażam zgodę  na  wszczęcie  procedury   

nadania  Tytułu  oraz  przetwarzanie   

w  tym  celu  danych  osobowych 

 

……………………………………… 

( data  i  podpis  zgłaszanego  kandydata) 

 

Załącznik: 

1. Wykaz  osób  wnioskujących  o  nadanie  Tytułu. 

 



Załącznik Nr 1 do Wniosku o nadanie Tytułu „Zasłużony dla Gminy Borowie” 

 

Wykaz osób wnioskujących o nadanie Tytułu „Zasłużony dla Gminy Borowie” 

(wypełnić w przypadku, gdy wnioskodawcą jest grupa mieszkańców lub radnych) 

Zgłoszenie dotyczy: 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

L.p. Imię i Nazwisko Miejscowość 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   

 

Administratorem tak zebranych danych osobowych jest Wójt Gminy Borowie. Mam prawo żądać od Administratora dostępu, 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przeniesienia swoich danych osobowych, wniesienia sprzeciwu oraz skargi do organu 

nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, chyba, że realizacja tych praw nie jest zgodna z przepisami 

prawa. Szczegółowe informacje dotyczące procesu przetwarzania danych osobowych przez Wójta Gminy Borowie mogę 

uzyskać w siedzibie Administratora oraz w regulaminie nadawania tytułu „Zasłużony dla Gminy Borowie” 

 


