Załącznik nr 1 do uchwały nr VII/68/2019
Rady Miasta Sulejówek z dnia 28 marca 2019 r.

REGULAMIN NADAWANIA TYTUŁU HONOROWEGO
„ZASŁUŻONY DLA MIASTA SULEJÓWEK”
§ 1. 1. Tytuł honorowy „Zasłużony dla Miasta Sulejówek”, zwany dalej tytułem, jest
wyrazem wyróżnienia i uznania za wybitne zasługi na rzecz Miasta Sulejówek, nadawany jest
uchwałą Rady Miasta Sulejówek.
2. Tytuł nadawany jest za:
1) wieloletnią działalność dla dobra Miasta Sulejówek,
2) znaczące przyczynienie się do Jego materialnego i duchowego dorobku,
3) wybitne osiągnięcia w dziedzinach:
a) działalności gospodarczej,
b) działalności społecznej,
c) ochrony zdrowia,
d) ochrony środowiska,
e) ochrony dziedzictwa narodowego,
f) oświaty, kultury, nauki, sztuki,
g) kultury fizycznej i sportu,
h) obronności Ojczyzny,
i) promocji Miasta Sulejówek.
3. Tytuł nadawany jest jeden raz w roku, w dniu Święta Miasta Sulejówek, obchodzonego
13 czerwca pod nazwą „Dzień Marszałka”.
4. Tytuł nadawany jest w dwóch kategoriach:
1) tytuł zbiorowy – instytucjom, organizacjom i innym osobom prawnym, niezależnie od ich
umiejscowienia i zakresu działania,
2) tytuł indywidualny – osobom fizycznym, niezależnie od ich miejsca zamieszkania.
5. Tytuł indywidualny może być nadany pośmiertnie.
6. Tytuł można otrzymać jeden raz.
§ 2. 1. Nadanie tytułu honorowane jest dyplomem oraz odznaką metalową z godłem
Miasta Sulejówek i napisem „Zasłużony dla Miasta Sulejówek”.
2. Odznakę tytułu zbiorowego przechowuje się w siedzibie wyróżnionej instytucji lub
organizacji.
3. Dyplom i odznakę tytułu indywidualnego nadanego pośmiertnie otrzymuje najbliższa
rodzina.
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§ 3. 1. Wnioski o nadanie tytułu lub jego pozbawienia mogą zgłaszać:
Przewodniczący Rady Miasta Sulejówek;
Burmistrz Miasta Sulejówek;
co najmniej ¼ ustawowego składu Rady Miasta Sulejówek;
Mieszkańcy Miasta Sulejówek w liczbie co najmniej 100 osób wpisanych do rejestru
wyborców w Mieście Sulejówek.

2. Wniosek zgłaszany przez Mieszkańców podpisuje jedna z pięciu pierwszych osób
z listy osób wpisanych do rejestru wyborców w Mieście Sulejówek popierających wniosek
o nadanie tytułu „Zasłużony dla Miasta Sulejówek”.
§ 4. 1. Wnioski o nadanie tytułu składane są na ustalonym formularzu (załączniki nr 3 i 4
do uchwały) do Przewodniczącego Rady Miasta Sulejówek nie później niż do dnia
30 kwietnia lub ostatniego roboczego dnia kwietnia w godzinach pracy Urzędu Miasta
Sulejówek.
2. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Do wniosku o nadanie tytułu indywidualnego należy dołączyć:
1) oświadczenia kandydata do nadania indywidualnego tytułu honorowego „Zasłużony dla
Miasta Sulejówek”, stanowiące załącznik nr 5 do uchwały;
2) zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez administratora danych Miasto Sulejówek
z siedzibą w Sulejówku ul. Dworcowa 55 w zakresie umożliwiającym rozpatrzenie
wniosku, stanowiącą załącznik nr 6 do uchwały;
3) listę osób wpisanych do rejestru wyborców w mieście Sulejówek popierających wniosek
o nadanie tytułu „Zasłużony dla Miasta Sulejówek” stanowiącą załącznik nr 7 do uchwały.
4. Zapis ujęty w ust.3 pkt 1 i 2 nie dotyczy kandydatur do tytułów nadawanych
pośmiertnie
5. Przewodniczący Rady nie później niż w terminie 7 dni od daty wpływu wniosku przekazuje
Burmistrzowi listę podpisów mieszkańców popierających wniosek.
6. Burmistrz Miasta Sulejówek w terminie 7 dni zapewnia sprawdzenie danych

osobowych oraz stwierdzenie czy podpisani pod projektem uchwały mieszkańcy spełniają
wymóg, o którym mowa w § 3 ust 1 pkt 4.
7. Rada Miasta Sulejówek rozpatruje wnioski o nadanie tytułów na sesji Rady Miasta
poprzedzającej Święto Miasta Sulejówek obchodzone 13 czerwca.
§ 5. Powszechnie dostępny rejestr osób i podmiotów wyróżnionych tytułami
i pozbawionych tytułów prowadzi Biuro Rady Miasta.
§ 6. Wnioski o nadanie tytułu indywidualnego osobom:
1) wybranym z terenu Miasta Sulejówek do Sejmu, Senatu lub do organów stanowiących
jednostki samorządu terytorialnego;
2) zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz członkom organów wykonawczych
jednostek samorządu terytorialnego właściwych dla Miasta Sulejówek;
można składać po zakończeniu sprawowania mandatów lub funkcji.
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