Uchwała Nr XIII/186/07
Rady Miejskiej w Dębicy
z dnia 30 listopada 2007 r.
w sprawie przyznawania honorowych wyróŜnień Miasta Dębica

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 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), Rada Miejska w Dębicy
uchwala, co następuje:
§ 1.
Rada Miejska moŜe jeden raz w roku przyznać honorowe wyróŜnienia:
1) Honorowy Obywatel Miasta Dębica;
2) ZasłuŜony dla Miasta Dębica.
§ 2.
1. Honorowe wyróŜnienia przyznawane są dla osób, organizacji i instytucji, za zasługi
włoŜone w rozwój miasta, jego promocję, oraz pracę na rzecz mieszkańców miasta.
2. Honorowe wyróŜnienia mogą być nadane równieŜ pośmiertnie.
3. W razie nadania wyróŜnienia pośmiertnie, wyróŜnienia doręcza się najbliŜszej rodzinie
zmarłego wraz z dokumentami stwierdzającymi ich nadanie.
§ 3.
Honorowe wyróŜnienia przyznaje Rada Miejska na wniosek Kapituły wyróŜnień.
§ 4.
1. Uchwały Kapituły zapadają większością 2/3 głosów jej pełnego składu.
2. Kapituła obraduje z wyłączeniem jawności, a jej członków obowiązuje tajemnica
obrad.
§ 5.
W skład Kapituły wyróŜnień wchodzą: Przewodniczący Rady Miejskiej w Dębicy, zastępcy
przewodniczącego, przewodniczący komisji oraz przewodniczący Klubów Radnych.
W przypadku, gdy poszczególne funkcje pełnią te same osoby, nie wprowadza się do składu
kapituły innych osób.
§ 6.
Spośród swojego grona, które zwołuje pierwszy raz Przewodniczący Rady Miejskiej,
Kapituła wybiera Kanclerza, który reprezentuje ją przed Radą.

§ 7.
Wnioski do Kapituły przyjmuje Przewodniczący Rady Miejskiej do dnia 30 kwietnia kaŜdego
roku, a mogą je składać:
1) Burmistrz Miasta,
2) Rady Osiedli, stowarzyszenia i inne organizacje, działające na terenie miasta Dębicy,
3) Kluby Radnych,
4) Grupa co najmniej 50 mieszkańców Dębicy posiadających czynne prawa wyborcze.
§ 8.
Wniosek o przyznanie wyróŜnienia powinien zawierać:
1) dane osobowe oraz dane o przebiegu działalności lub pracy osoby, organizacji,
instytucji.
2) zapis zasług uzasadniających przyznanie odznaczenia.
3) Wniosek winien być sporządzony na formularzu, którego wzór dla osoby fizycznej
określa Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu, natomiast dla osoby prawnej,
organizacji , stowarzyszeni i innych podmiotów określa Załącznik Nr 2 do
niniejszego Regulaminu.
§ 9.
1. WyróŜnienie Honorowy Obywatel Miasta Dębica nadaje się, nie więcej, jak dla jednej
osoby rocznie.
W szczególnych okolicznościach (okazje i jubileusze miejskie) Burmistrz Miasta moŜe
wystąpić do Rady Miejskiej o zwiększenie liczby odznaczeń.
2. WyróŜnienie ZasłuŜony dla Miasta Dębica przyznaje się nie więcej jak dla 5 osób, oraz
organizacji lub instytucji łącznie, rocznie.
W szczególnych okolicznościach (okazje i jubileusze miejskie) Burmistrz Miasta lub
kapituła moŜe wystąpić do Rady Miejskiej o zwiększenie liczby odznaczeń.
3. Wzór medalu ZasłuŜony dla Miasta Dębica określa Załącznik Nr 4 niniejszego
Regulaminu.
4. Wzór i kolor medalu jest zastrzeŜony do przyznawania wyłącznie przez Radę Miejską w
Dębicy.
§ 10.
1. Po rozpatrzeniu wniosków Kanclerz Kapituły przedstawia Radzie decyzje Kapituły,
z prośbą o podjęcie uchwał. Rada przyznaje wyróŜnienia w głosowaniu jawnym, zwykłą
większością głosów.
2. Kapituła wyróŜnień moŜe w szczególnych okolicznościach zwrócić się do Rady
Miejskiej w Dębicy o podjęcie uchwały pozbawiającej honorowego odznaczenia.
3. Podjęta uchwała o pozbawieniu honorowego odznaczenia jest podstawą o wykreślenie
wpisu osób z odpowiedniej księgi oraz Ŝądania zwrotu legitymacji i usunięcia zdjęcia z
galerii.
§ 11.
1. Osoby wyróŜniane lub reprezentujące wyróŜniane instytucje dekoruje się nadanym
wyróŜnieniem oraz wręcza stosowną legitymację podpisaną przez Burmistrza Miasta
oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej.

Wzór legitymacji określa Załącznik Nr 3 niniejszego Regulaminu.
2. Nadanie honorowego wyróŜnienia nie rodzi prawa do Ŝadnych ulg, przywilejów,
gratyfikacji finansowych związanych z ich przyznaniem.
3. Osoby, które otrzymały wyróŜnienia zostają wpisane odpowiednio do księgi Honorowych
Obywateli Miasta Dębica lub księgi ZasłuŜonych dla Miasta Dębica, które
przechowywane są w Biurze Rady Miejskiej.
4. W księgach, o których mowa w ust. 2, umieszcza się:
a) tekst uchwały Rady Miejskiej,
b) charakterystykę wyróŜnionego wraz z fotografią,
c) zdjęcia z uroczystości wręczenia wyróŜnienia.
§ 12.
1. W razie odmowy przyjęcia honorowego odznaczenia przez osobę, która została
wyróŜniona Rada Miejska podejmuje stosowną uchwałę pozbawiającą go wcześniej
przyznanego wyróŜnienia.
2.Osoba, która odmówiła przyjęcia wyróŜnienia nie powinna być brana ponownie pod
uwagę przez Kapitułę.
§ 13.
Fotografie i informacje o wyróŜnionych umieszcza się w galerii, znajdującej się w budynku
Urzędu Miejskiego w Dębicy.
§ 14.
Traci moc Uchwała Nr X/79/99 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 28 maja 1999r. w sprawie
ustanowienia tytułu Honorowego Obywatela Miasta Dębicy oraz ustalenia zasad jego
nadawania i Uchwała Nr XXXVII/493/06 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 28 kwietnia
2006r. w sprawie ustanowienia odznaczenia „ZasłuŜony dla Miasta Dębicy” oraz ustalenia
zasad jego nadawania.
§ 15.
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Dębicy
Jan Borek

