
                                                                                                        Załącznik do uchwały Nr 
                                                                                         XXXIII/ 323/2014 Rady 
                                                                                                        Miejskiej w Dobrodzieniu 
                                                                                                        z  dnia 28 kwietnia 2014r.

Regulamin

                                     Nadania odznaki „ Srebrna Róża Dobrodzieńska”.

I. Postanowienia ogólne.

1. Osobom zamieszkałym na terenie gminy co najmniej 5 lat, za zasługi na rzecz gminy nadaje się 
odznakę „ Srebrna Róża Dobrodzieńska”.

2. Odznakę nadaje się osobie fizycznej, która z tytułu swojej działalności przyczyniła się do 
rozwoju gminy i daje przykład zasługujący na propagowanie i naśladowanie w dziedzinie: 
kultury,  sportu, przedsiębiorczości, samorządności, działalności społecznej.

      Odznakę przyznaje się także osobom za całokształt swojej działalności w rozwoju społeczności
       lokalnej.
3. Odznakę „Srebrna Róża Dobrodzieńska” może otrzymać ta sama osoba tylko jednokrotnie.
4. Tytuł nadaje Rada Miejska w drodze uchwały nie częściej niż raz na kadencję rady. Odznaka 

„Srebrna Róża Dobrodzieńska” będzie przyznawana w ostatnim roku kadencji.

II. Tryb zgłaszania i wyłaniania kandydatów do odznaki.

1.   Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje:
1) organom statutowym Gminy Dobrodzień i ich przedstawicielom,
2) mieszkańcom Gminy w liczbie co najmniej 20 osób,
3) organizacjom społecznym, zawodowym i politycznym działającym na terenie gminy,
4) grupie radnych minimum 1/3 ustawowego składu Rady Miejskiej,

2.   Kandydatury należy składać w formie pisemnej w Referacie Organizacyjno-Samorządowym.
3.   Zgłoszenie kandydatury powinno zawierać:

1) określenie podmiotu dokonującego zgłoszenie,
2) określenie kategorii tytułu,
3) określenie kandydata przez podanie jego danych osobowych,
4) charakterystykę kandydata poprzez przedstawienie w szczególności : drogi zawodowej, 
społecznej lub politycznej kandydata, stanu rodzinnego, posiadanych wyróżnień,
5) uzasadnienie wniosku w zakresie zgodnym z punktem 1, 3.

4.   Wniosek  przedstawiany jest Radzie Miejskiej, która podejmuje stosowną uchwałę.

III. Tryb i zasady nadawania odznaki.

1. Osoba, która uzyskała pozytywną opinię Rady zostaje powiadomiona o dokonanym nadaniu jej 
odznaki.

2. Wręczenie odznaki następuje podczas uroczystości otwarcia Dni Dobrodzienia.
3. Osoba wyróżniona otrzymuje uchwałę Rady o nadaniu jej odznaki, symboliczną odznakę 

„Srebrna Róża Dobrodzieńska” oraz pamiątkowy dyplom.
4. Fakt nadania odznaki zostaje uwieczniony poprzez wpis do księgi odznak „Srebrna Róża 

Dobrodzieńska” wraz ze zdjęciem osoby uhonorowanej.
5. Utrata odznaki następuje w razie prawomocnego skazania osoby na karę pozbawienia praw 

publicznych lub w razie dopuszczenia się czynu niegodnego. Decyzję taką podejmuje Rada 



Miejska w drodze uchwały.

IV.  Postanowienia końcowe.

Obsługę kancelaryjną związaną z realizacją niniejszego regulaminu zapewnia Referat 
Organizacyjno-Samorządowym.
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