
 

         

UCHWAŁA NR VII/68/2019 

RADY MIASTA SULEJÓWEK 

z dnia 28 marca 2019 r. 

 
w sprawie: regulaminu nadawania tytułu honorowego  „Zasłużony dla Miasta 

Sulejówek” 
 

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

gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 
 ze zm.

1) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 1. Ustala się Regulamin nadawania tytułu honorowego „Zasłużony dla Miasta 

Sulejówek”, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały. 

2. Ustala się wzór wniosku o nadanie zbiorowego tytułu honorowego „Zasłużony dla 

Miasta Sulejówek”, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały. 

3. Ustala się wzór wniosku o nadanie indywidualnego tytułu honorowego „Zasłużony 

dla Miasta Sulejówek”, stanowiący załącznik nr 3 do uchwały. 

4. Ustala się wzór oświadczenia kandydata do nadania indywidualnego tytułu 

honorowego „Zasłużony dla Miasta Sulejówek”, stanowiący załącznik nr 4 do uchwały. 

5.  Ustala się wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych, stanowiącą załącznik 

nr 5 do uchwały.  

6. Ustala się wzór listy osób wpisanych do rejestru wyborców w Mieście Sulejówek 

popierających wniosek o nadanie tytułu „Zasłużony dla Miasta Sulejówek”, stanowiący 

załącznik nr 6 do uchwały. 

 

§ 2. 1. Ogłasza się Rejestr nadanych tytułów honorowych „Zasłużony dla Miasta 

Sulejówek”, stanowiący załącznik nr 7 do uchwały. 

2. Uprawnia się podmioty wpisane do rejestru określonego w ust. 1 do posługiwania się 

odznaką metalową tytułu honorowego. 

 

§ 3. Traci moc uchwała Rady Miasta Sulejówek Nr XXIII/187/2012 z dnia 29 marca 

2012 r. w sprawie: regulaminu nadawania tytułu honorowego „Zasłużony dla Miasta 

Sulejówek”. 

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sulejówek. 

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 

      Przewodniczący 

      Rady Miasta Sulejówek 

 

       

      Daniel Dąbrowski 

 

 

 

Uzasadnienie 

                                                           
1
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1349,1432, 

2500. 

 



Regulamin nadawania tytułu honorowego „Zasłużony dla Miasta Sulejówek” wymaga 

modyfikacji ze względu na potrzebę dostosowania do  obowiązujących przepisów prawa, w 

tym  przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, wynikających z Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.  

  


