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UCHWAŁA Nr XIII/77/2011 

Rady Miejskiej w Miłomłynie 

z dnia 9 września 2011 r. 

 

w sprawie ustanowienia tytułów „Zasłużony dla Miasta i Gminy Miłomłyn” oraz „Honorowy Obywatel Miłomłyna” 

i zasad wyróżniania tymi tytułami. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 14 oraz art. 40 

ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 
Rada Miejska w Miłomłynie uchwala, co następuje: 
 

§ 1. 1. Ustanawia się tytuły honorowe: „Zasłużony dla 

Miasta i  Gminy Miłomłyn” i  „Honorowy Obywatel 
Miłomłyna”. 
 

2. Tytuł „Zasłużony dla Miasta i  Gminy Miłomłyn” 
nadaje Rada Miejska dla mieszkańców Miłomłyna, osób 
prawnych i innych obywateli za: 
 
  a) prace naukowe, tematycznie związane z Miłomłynem, 

które przyczyniać się będą do popularyzacji miasta 
i wykorzystywania w  działalności gospodarczej, 
kulturalnej i społecznej, 

 
  b) wybitne osiągnięcia w działalności na terenie miasta 

w dziedzinie nauki, kultury, sztuki, sportu i gospodarki. 
 

3. Tytuł „Honorowy Obywatel Miłomłyna” nadaje Rada 
Miejska dla osób fizycznych, nie będących członkami 
wspólnoty samorządu Miłomłyna, które w szczególny 
sposób przyczyniły się dla miasta i jego rozwoju. 
 

4. Tytuły określone w  ust. 1 mogą być nadane 
obywatelom polskim, jak i cudzoziemcom, po uprzednim 
uzyskaniu ich zgody na to wyróżnienie. 
 

5. Tytuł „Honorowego Obywatela Miłomłyna” może być 
nadany tej samej osobie tylko jeden raz. 
 

6. Tytuły określone w  ust. 1 osobom fizycznym mogą 
być nadane pośmiertnie. 
 

§ 2. Nadanie tytułów określonych w § 1 uchwały  

wiąże się z: 
 
  a) wpisem do księgi zasłużonych prowadzonej 

w Urzędzie Miasta, 
 
  b) wręczeniem osobie wyróżnionej aktu nadania tytułu, 
 
  c) wręczeniem odznaki i statuetki, 
 
  d) umieszczeniem na stronie www. Urzędu Miasta 

i Gminy Miłomłyn w zakładce „ZASŁUŻENI...” zdjęcia 
i noty biograficznej o wyróżnionej osobie, 

 
  e) wolnym wstępem na imprezy organizowane przez 

Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn. 
 

§ 3. 1. Wnioski o nadanie tytułów określonych w § 1 

ust. 1 uchwały mogą składać: 
  1) Przewodniczący Rady, 
  2) Komisje Rady, 
  3) Kluby Radnych, 
  4) Burmistrz Miasta, 
  5) zarządy organizacji społecznych i zawodowych, 
  6) organy samorządu gospodarczego, 
  7) dyrektorzy instytucji samorządowych i państwowych. 
 

2. Wniosek o nadanie tytułu należy sporządzać na 
formularzu, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej 
uchwały. 
 

3. Wnioski przyjmuje i rozpatruje wstępnie Komisja 
Kwalifikacyjna Rady, którą powołuje Przewodniczący 
Rady Miejskiej. W jej skład wchodzi: 
  1) Przewodniczący Rady i Wiceprzewodniczący, 
  2) Burmistrz lub Przedstawiciel Burmistrza Miasta, 
  3) przedstawiciel każdej ze stałych Komisji Rady Miejskiej. 
 

4. Komisja Kwalifikacyjna rozpatruje przedłożone jej 
wnioski w terminie do 2 miesięcy od daty złożenia wniosku 
do Urzędu Miasta i Gminy Miłomłyn. 

 
5. Tytuł nadaje się do 6 miesięcy od złożenia wniosku. 
 
6. Wnioski pozytywnie przyjęte przez Komisję 

Kwalifikacyjną są podstawą sporządzenia projektu 
uchwały i przedłożenia na sesji Rady Miejskiej. Wnioski 
nie uznane za uzasadnione są podstawą zawiadomienia 
wnioskodawcy o braku inicjatywy uchwałodawczej w tym 
przedmiocie. 
 

7. Komisja ma prawo ponownie rozpatrzyć wniosek 
o nadanie tytułu danej osobie nie wcześniej, jak po 
upływie jednego roku od dnia posiedzenia pierwotnego, 
na którym go nie uznała za uzasadniony. 
 

§ 4. Uchwałę Rady Miejskiej o nadanie tytułów 

honorowych wykonują Burmistrz i Przewodniczący Rady 
lub ich zastępcy wręczając akt nadania i atrybuty 
związane z tytułem w okolicznościach zapewniających 
uroczysty charakter tej czynności i w miarę możliwości 
publicznie, w szczególności na uroczystej sesji Rady, 
Dniach Miłomłyna i innych. 

 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 

dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej  

Paweł Jaskółowski 
 
 
 
 
 

 



Załącznik nr 1 
do uchwały nr XIII/77/2011 
Rady Miejskiej w Miłomłynie 
z dnia 9 września 2011 r. 

 
 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 


