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UCHWAŁA NR III/9/2014
RADY GMINY JANOWO
z dnia 29 grudnia 2014 r.
w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej im. Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego oraz ustalenia
jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz sposobu noszenia
Na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 roku o odznakach i mundurach (Dz. U. z 1978r. Nr
31, poz. 130 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2013 roku poz. 594 ze zm.) Rada Gminy Janowo po uzyskaniu zgody Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Ustanawia się Odznakę Honorową im. Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego, zwaną dalej odznaką.
2. Odznaka jest nadawana za zasługi w działalności państwowej, samorządowej, gospodarczej, kulturalnej,
społecznej na rzecz rozwoju Gminy Janowo.
§ 2. 1. Odznakę stanowi wykonany w metalu w kolorze złotym medal w kształcie regularnego ośmioboku
o średnicy 37mm z obustronnie wpisanym kręgiem o wypukłej płaszczyźnie, uszkiem i kółkiem do zawieszenia
na wstążce. Na stronie licowej widnieje pośrodku wypukły wizerunek głowy Wojciecha Bogumiła
Jastrzębowskiego okolony majuskułowym wypukłym napisem dwoma łukami rozdzielonymi
sześciopromiennymi gwiazdkami: u góry: „ZA ZASŁUGI”, u dołu: „DLA GMINY JANOWO”. Na stronie
odwrotnej gładkiej umieszcza się pośrodku imię i nazwisko osoby wyróżnionej (lub nazwę wyróżnionego
podmiotu) oraz numer kolejny odznaki i rok jej nadania.
2. Wstążka z rypsu jedwabnego szerokości 37mm w kolorze żółtym z paskami o szerokości 8mm w kolorze
niebieskim w odległości 5mm od brzegów.
3. Wzór odznaki określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
4. Wzór dyplomu nadania określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Szczegółowy tryb składania wniosków w sprawie nadania i wręczania odznaki określa regulamin
przyznawania Odznaki Honorowej im. Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego, którego treść określa załącznik
nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. Odznakę przyznaje Rada Gminy Janowo na wniosek Konwentu Odznaki Honorowej im. Wojciecha
Bogumiła Jastrzębowskiego.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janowo.
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy
Bożena Chmielewska

Dziennik
Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego
–3–
Poz. 568
_______________________________________________________________________________________________________________

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr III/9/2014
Rady Gminy Janowo
z dnia 29 grudnia 2014 r.
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Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr III/9/2014
Rady Gminy Janowo
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Wzór dyplomu nadania Odznaki Honorowej im. Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego
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Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr III/9/2014
Rady Gminy Janowo
z dnia 29 grudnia 2014 r.

REGULAMIN
przyznawania Odznaki Honorowej im. Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego
§ 1. Odznakę Honorową im. Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego – botanika, leśnika, humanisty, naukowca,
wizjonera, byłego profesora Instytutu Agronomicznego na Marymoncie, który urodził się i spędził dzieciństwo
w m. Szczepkowo-Giewarty gm. Janowo - nadaje się osobom fizycznym, jednostkom samorządu
terytorialnego, organizacjom pozarządowym, osobom prawnym oraz jednostkom organizacyjnym niemającym
osobowości prawnej, które całokształtem działalności zawodowej, społecznej i publicznej, względnie realizacją
swoich zadań na rzecz gminy Janowo przyczyniły się do gospodarczego, kulturalnego i społecznego jej
rozwoju.
§ 2. 1. Odznakę nadaje Rada Gminy Janowo w drodze uchwały, podjętej na wniosek Konwentu Odznaki
Honorowej im. Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego wyrażony w drodze uchwały, o której mowa w § 5 ust.
3 lit. a).
2. Podmiotami upoważnionymi do występowania z wnioskiem o nadanie Odznaki są: Rada Gminy Janowo,
Wójt Gminy, organy statutowe organizacji społecznych, politycznych, związkowych, młodzieżowych,
spółdzielczych, kościołów, związków wyznaniowych i innych.
3. Odznaka może być nadana danemu podmiotowi tylko raz.
4. W ciągu roku kalendarzowego przyznaje się nie więcej niż dwie odznaki.
§ 3. 1. Wniosek o nadanie Odznaki osobie fizycznej (załącznik nr 1 do Regulaminu) powinien zawierać dane
personalne osoby przedstawionej do wyróżnienia oraz uzasadnienie obejmujące:
1) prezentację zawodowej i społecznej działalności kandydata (życiorys kandydata, informacje o przebiegu
jego kariery zawodowej, wykaz zajmowanych stanowisk lub pełnionych funkcji, posiadane odznaczenia);
2) konkretne zasługi kandydata położone dla rozwoju Gminy Janowo, wykraczające poza jego podstawowe
obowiązki zawodowe (dokonania, które przyniosły wymierne korzyści dla mieszkańców gminy);
2. Wniosek o nadanie Odznaki podmiotowi niebędącemu osobą fizyczną (załącznik nr 2 do Regulaminu)
winien zawierać dane identyfikujące podmiot oraz charakterystykę jego dokonań obejmującą:
1) historię działalności podmiotu;
2) zasługi na rzecz rozwoju gminy Janowo (dokonania, którymi podmiot przyczynił się do poprawy jakości
życia mieszkańców gminy).
3. W ciągu roku kalendarzowego każdemu wnioskodawcy przysługuje możliwość złożenia nie więcej niż
jednego wniosku o nadanie Odznaki. W przypadku złożenia przez danego Wnioskodawcę większej liczby
wniosków, Konwent Odznaki ma prawo pozostawić je bez rozpoznania.
4. Wnioskodawca obowiązany jest do weryfikacji danych kandydata do nadania Odznaki.
5. W pierwszej kolejności opiniowane będą wnioski o nadanie Odznaki kandydatom, którzy:
1) prowadzili bądź prowadzą długoletnią społeczną działalność w związkach, stowarzyszeniach
i organizacjach pozarządowych na rzecz rozwoju Gminy i regionu, a ich dokonania nie wynikają
z wypełniania obowiązków służbowych;
2) cieszą się uznaniem społeczności lokalnej.
6. Integralną częścią wniosku o nadanie Odznaki jest poparcie:
1) innego podmiotu (organów gminy, organów przedstawicielskich samorządu gospodarczego, związków
zawodowych, sołectw oraz organizacji pozarządowych) mającego swą siedzibę na terenie gminy Janowo,
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2) społeczności lokalnej (co najmniej 25 osób), potwierdzające zasługi kandydata na rzecz rozwoju gminy
Janowo.
7. Poparcie, o którym mowa w ust. 6, powinno być sporządzone w formie załącznika do wniosku o nadanie
Odznaki. Może być ono również zamieszczone bezpośrednio we wniosku odpowiednio:
1) w punkcie 9. Załącznika nr 1 do Regulaminu;
2) w punkcie 7. Załącznika nr 2 do Regulaminu.
§ 4. 1. W sprawach proceduralnych dotyczących Odznaki właściwy jest Konwent Odznaki Honorowej im.
Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego, zwany dalej Konwentem.
2. Konwent w liczbie pięciu osób powołuje, odwołuje oraz ustala jej skład osobowy i czas trwania kadencji
Rada Gminy Janowo w drodze uchwały.
3. Przewodniczącego Konwentu wskazuje Rada Gminy Janowo w uchwale, o której mowa w ust. 2 .
4. Konwent na swym pierwszym posiedzeniu ustali zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, w
obecności co najmniej połowy członków, swój Regulamin.
5. Członkostwo w Konwencie wyklucza możliwość przyznania Odznaki.
§ 5. 1. Wnioski podmiotów, określonych w § 2 ust. 2, w sprawie nadania Odznaki powinny być składane w
Urzędzie Gminy Janowo (sekretariat Urzędu).
2. Wnioski o nadanie Odznaki rozpatruje Konwent na zasadach określonych w swoim Regulaminie.
3. Konwent może odpowiednio:
a) podjąć uchwałę o akceptacji wniosku i przekazać swą decyzję Radzie Gminy Janowo,
b) podjąć uchwałę o odrzuceniu wniosku,
c) wezwać wnioskodawcę do jego uzupełnienia w terminie 30 dni pod rygorem pozostawienia sprawy bez
rozpoznania.
4. Niezależnie od uprawnień wskazanych w ust. 3, Konwent może również wystąpić do Rady Gminy Janowo z
wnioskiem o pozbawienie Odznaki.
§ 6. 1. Odznakę wręczają Przewodniczący Rady Gminy Janowo i Wójt Gminy Janowo lub osoby przez nich
upoważnione.
2. Wręczenie Odznaki powinno mieć charakter uroczysty, podkreślający osiągnięcia i zasługi osób fizycznych
i innych podmiotów, którym Odznaka została nadana.
3. Odznakę wręcza się wraz z dyplomem.
§ 7. Odznakę nosi się na lewej stronie piersi, po odznakach orderów i odznaczeń państwowych.
§ 8. Rada Gminy Janowo może podjąć uchwałę o pozbawieniu Odznaki, na wniosek Konwentu Odznaki
wyrażony w drodze uchwały, lub podmiotów wymienionych w § 2 ust. 2, lub z własnej inicjatywy po
zasięgnięciu opinii wnioskodawcy, w razie stwierdzenia, że:
1) nadanie Odznaki nastąpiło w wyniku wprowadzenia w błąd, albo
2) wyróżniony dopuścił się czynu, wskutek którego stał się niegodny Odznaki.
§ 9. 1. W przypadku zgubienia, zniszczenia lub kradzieży Odznaki może nastąpić wydanie duplikatu Odznaki.
Za wydany duplikat Odznaki pobiera się opłatę w wysokości kosztów jej wytworzenia.
2. Fakt wydania duplikatu Odznaki odnotowuje się w prowadzonych dokumentach ewidencyjnych.
§ 10. 1. Ewidencję nadanych Odznak oraz obsługę kancelaryjno-techniczną w tym zakresie prowadzi Referat
Organizacyjny i Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy Janowo.
2. Koszty wykonania Odznaki oraz wydatki związane z jej nadawaniem pokrywane są z budżetu gminy
Janowo.

Dziennik
Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego
–8–
Poz. 568
_______________________________________________________________________________________________________________

Załącznik Nr 1 do Regulaminu
Przyznawania Odznaki
Honorowej im. Wojciecha
Bogumiła Jastrzębowskiego

WNIOSEK O NADANIE ODZNAKI HONOROWEJ
im. Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego
(dla osoby fizycznej)
Nr kolejny w ewidencji wniosków…………………………………………………….

1. PESEL

2. Imię i nazwisko kandydata do odznaki

3. Data urodzenia

4. Obywatelstwo

5. Adres kandydata
Województwo …………………………………………………………..
Miejscowość ……………………………………………………………
Kod ………………
Ulica ……………………………………… Nr domu ……………. Nr lokalu …………
6. Miejsce pracy
Województwo ……………………………………………………….
Miejscowość …………………………………………………………
Kod ……………..
Ulica……………………………… Nr domu …………… Nr lokalu …………….
7. Uzasadnienie wniosku – ze szczególnym uwzględnieniem zasług dla Gminy Janowo

8. Wnoszę o nadanie Odznaki Honorowej im. Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego za zasługi dla
Gminy Janowo
Jednostka organizacyjna sporządzająca wniosek
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……………….. ………………………….. …………….………………………….
Data Pieczęć Własnoręczny podpis wnioskodawcy
9. Ewentualne dodatkowe opinie

10. Opinia Konwentu

Nr protokołu ……………… Data ……………… ………………………………….
Podpis Przewodniczącego Konwentu
11. Decyzja Rady Gminy Janowo

Uchwałą Nr…………… Rady Gminy Janowo z dnia …………….20…….roku przyznano Odznakę Honorową
im. Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego za zasługi dla gminy Janowo / oddalono wniosek o nadanie
odznaki.
Data…………………………… …………………………………………….
Podpis
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Załącznik Nr 2 do Regulaminu
Przyznawania Odznaki
Honorowej im. Wojciecha
Bogumiła Jastrzębowskiego
WNIOSEK O NADANIE ODZNAKI HONOROWEJ
im. Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego
(dla podmiotu lub organizacji)
Nr kolejny w ewidencji wniosków………………………………………..

1. Nr
NIP…………
………………
….

3. Nazwa podmiotu zgłoszonego do wyróżnienia
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…

2.
REGON……
……………
4. Adres podmiotu
Województwo …………………………………………………………………………………………..
Miejscowość …………………………………………………………………………….……………….
Kod pocztowy ……….-……………………….
Ulica …………………………………………………. Nr domu ……….. Nr lokalu………………
5. Uzasadnienie wniosku – ze szczególnym uwzględnieniem zasług dla gminy Janowo

6. Wnoszę o nadanie Odznaki Honorowej im. Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego za zasługi dla
gminy Janowo
Jednostka organizacyjna sporządzająca wniosek
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Data Pieczęć Własnoręczny podpis wnioskodawcy
7. Ewentualne dodatkowe opinie

8. Opinia Konwentu

Nr protokołu………………… Data …………………… …………………………………………
Podpis Przewodniczącego Konwentu
9. Decyzja Rady Gminy Janowo
Uchwałą Nr…………… Rady Gminy Janowo z dnia …………….20…….roku przyznano Odznakę Honorową
im. Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego za zasługi dla gminy Janowo / oddalono wniosek o nadanie
odznaki.

Data ……………………………… Podpis ………………………………..

