
Uchwała Nr LIII/438/14
Rady Miejskiej w Byczynie 
z dnia 28 sierpnia 2014r.

w sprawie ustanowienia honorowego tytułu „Zasłużony dla Byczyny"

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt. 18 oraz art. 18 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594 z póź. zm.) Rada Miejska w Byczynie 
uchwala, co następuje:

 §1.1. Ustanawia się honorowy tytuł „Zasłużony dla Byczyny".
 2.  Nadanie  honorowego  tytułu  „Zasłużony  dla  Byczyny”  potwierdza  się  Listem 
Gratulacyjnym i  laurem w postaci  pamiątkowego krążka, którego opis  wzoru określa 
załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
 3. Uchwala się regulamin przyznawania honorowego tytułu  „Zasłużony dla Byczyny" 
stanowiący 
 załącznik Nr 2 do uchwały.

 § 2. Przyjmuje się wzór wniosku o nadanie honorowego tytułu „Zasłużony dla Byczyny" 
stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

 § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Byczyny.

 § 4.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
Przewodniczący Rady 

                                                                                   Miejskiej w Byczynie

 
                                                                                      Grzegorz Kapica 



                                                                   Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIII/438/14
                                                                  Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 sierpnia 2014r. 

Opis wzoru lauru w postaci krążka honorowego tytułu „Zasłużony dla Byczyny"

Krążek wykonany jest z metalu o średnicy 70 mm, grubości 4,5 mm, kolor - grafit.
Awers przedstawia stylizację najstarszego herbu miasta z pieczęci z XV wieku. Wzdłuż 
dolnego brzegu umieszczony jest  napis „Zasłużony dla Byczyny".
 Rewers przedstawia scenę  bitwy pod Byczyną. Wzdłuż górnego brzegu umieszczony 
jest  napis „Bitwa pod Byczyną" a wzdłuż dolnego brzegu napis „24 stycznia 1588".

Awers

Rewers



                                                        Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIII/438/14

                                                      Rady Miejskiej w Byczynie z dnia z dnia 28 sierpnia 2014r. 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA HONOROWEGO TYTUŁU
„ZASŁUŻONY DLA BYCZYNY”

§ 1.  Honorowy tytuł „Zasłużony dla Byczyny” można przyznać zarówno mieszkańcom 
gminy  Byczyna  jak  i  osobom  spoza  gminy  za  działalność  gospodarczą,  społeczną, 
sportową, kulturalną, za twórczość artystyczną, literacką, naukową oraz inne osiągnięcia 
wyróżniające i promujące gminę bądź dające jej prestiż oraz korzyści dla mieszkańców.
§ 2. Honorowy tytuł „Zasłużony dla Byczyny" jest lokalnym wyróżnieniem za szczególne 
zasługi dla gminy Byczyna. . .
§ 3. Honorowy tytuł „Zasłużony dla Byczyny" może być przyznawany indywidualnie lub 
zbiorowo:
1) indywidualnie - mieszkańcom gminy Byczyna oraz osobom spoza gminy działającym 
na jej rzecz,
2) zbiorowo - zakładom i instytucjom, przedsiębiorstwom oraz organizacjom społecznym
i zawodowym z gminy Byczyna oraz spoza gminy
§ 4 .1 Honorowy tytuł „Zasłużony dla Byczyny" można otrzymać tylko jeden raz.
§ 5. 1. Wnioski o przyznanie honorowego tytułu „Zasłużony dla Byczyny” mogą zgłaszać:
1) Burmistrz Byczyny,
2) komisje Rady Miejskiej w Byczynie,
3) Rady Sołeckie,
4) organizacje samorządowe,
5) zakłady, instytucje, przedsiębiorstwa, jednostki organizacyjne gminy
6) organizacje społeczne, polityczne i zawodowe oraz inne związki formalno - prawne a 
także grupa mieszkańców gminy licząca co najmniej 200 osób,
7) Rada Miejska w Byczynie.
2. Wnioski o przyznanie honorowego tytułu „Zasłużony dla Byczyny” można składać w 
każdym czasie.
3. Składane wnioski rozpatruje się w terminie trzech miesięcy od daty złożenia.
§  6.  1.  Wnioski  składa  się  Przewodniczącemu  Rady  Miejskiej  w  Byczynie,  który 
przekazuje je ustalonej komisji regulaminowej, która sprawdza wniosek pod względem 
formalnym, analizuje jego zasadność i opiniuje.
2. W skład komisji wchodzą:
1) Przewodniczący Rady Miejskiej w Byczynie,
2) Przewodniczący wszystkich stałych komisji Rady Miejskiej.
3) Burmistrz Byczyny.
3. Komisja regulaminowa może zasięgać dodatkowo informacji u wnioskodawcy.
4. Pozytywnie zaopiniowane wnioski komisja regulaminowa przedkłada Radzie Miejskiej 
w  Byczynie  w  celu  podjęcia  uchwały  przyznającej  honorowy  tytuł   „Zasłużony  dla 
Byczyny”. 
5. Negatywnie rozpatrzone wnioski nie przedkłada się Radzie Miejskiej w Byczynie oraz 
nie podlegają one uzasadnieniu negatywnego rozpatrzenia wniosku.
6. Posiedzenia komisji w celu opiniowania wniosków zwołuje Burmistrz Byczyny.
§  7.1.  Honorowy  tytuł „Zasłużony  dla  Byczyny”  nadaje  się  na  uroczystościach  o 
charakterze  państwowym  lub regionalnym,  na  sesjach  Rady  oraz  uroczystościach 
branżowych i rocznicowych.
2. Wręczenia honorowego tytułu „Zasłużony dla Byczyny” dokonuje Przewodniczący Rady 
Miejskiej i Burmistrz Byczyny.
§ 8. Potwierdzeniem przyznania honorowego tytułu „Zasłużony dla Byczyny" jest List 
Gratulacyjny podpisany przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Byczynie i Burmistrza 
Byczyny oraz laur w postaci pamiątkowego krążka. 
§ 9.  Rejestr przyznanych honorowych tytułów „Zasłużony dla Byczyny” prowadzi Biuro 
Rady Miejskiej.



                                                                 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr Nr LIII/438/14

                                                              Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 sierpnia 2014r

Wzór wniosku

WNIOSEK O NADANIE HONOROWEGO TYTUŁU
„ZASŁUŻONY DLA BYCZYNY”

1. IMIĘ i NAZWISKO KANDYDATA DO TYTUŁU 
………………………………………………………………………………………………………………………………….

2. DOKŁADNY ADRES ZAMIESZKANIA 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..

3. CZY BYŁ KARANY SĄDOWNIE 
………………………………………………………………………………….

4. NAZWA WNIOSKODAWCY 
………………………………………………………………………………………………………………………………….

5. ADRES WNIOSKODAWCY 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

6. INFORMACJA O SZCZEGÓLNYCH OSIĄGNIĘCIACH KANDYDATA DO TYTUŁU (W 
TYM NAGRODY, WYRÓŻNIENIA, ODZNACZENIA) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

7. UZASADNIENIE WNIOSKU

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



PODPIS WNIOSKODAWCY ………………………………………………..

8. OPINIA KOMISJI 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

 

/PODPISY CZŁONKÓW KOMISJI/ ……………………………………………


