
UCHWAŁA NR 193/VIII/15/2020 
RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA 

z dnia 26 lutego 2020 r. 

w sprawie ustanowienia tytułu „Zasłużony dla Gminy Konstancin-Jeziorna” 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2019 r. poz. 506 ze zm. ) Rada Gminy Konstancin-Jeziorna uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Ustanawia się tytuł „Zasłużony dla Gminy Konstancin-Jeziorna” 
2. Zatwierdza się Regulamin nadawania tytułu „Zasłużony dla Gminy Konstancin-Jeziorna”, 

stanowiący załącznik do uchwały. 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy. 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego. 
 

  
 Przewodnicząca Rady 

Miejskiej 
 
 

Agata Wilczek 
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Załącznik do uchwały Nr 193/VIII/15/2020 

Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna 

z dnia 26 lutego 2020 r. 

Regulamin nadawania tytułu „Zasłużony dla Gminy Konstancin-Jeziorna” 

§ 1. Regulamin określa zasady i tryb nadawania przez Radę Miejską Konstancin-Jeziorna tytułu 
„Zasłużony dla Gminy Konstancin-Jeziorna”. 

§ 2. Tytuł „Zasłużony dla Gminy Konstancin-Jeziorna” może być nadany osobom fizycznym, 
zarówno obywatelom polskim, jak i cudzoziemcom, jako wyraz wyróżnienia i uznania za działalność 
na rzecz Gminy Konstancin-Jeziorna i jej społeczności. 

§ 3. Tytuł „Zasłużony dla Gminy Konstancin-Jeziorna” może być nadawany pośmiertnie. 
§ 4. 1. Wnioski o nadanie tytułu „Zasłużony dla Gminy Konstancin- Jeziorna” mogą kierować do 

Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna: 
1) Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna 
2) Radni Gminy Konstancin-Jeziorna w liczbie co najmniej 5 radnych 
3) Organizacje społeczne i stowarzyszenia działające na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna. 
4) Co najmniej 25 osób pełnoletnich, podpisanych na liście osób popierających, która dołącza się do 

formularza zgłoszeniowego- według wzoru umieszczonego w załączniku Nr 2 do Regulaminu. 
Inicjator-wnioskodawca umieszcza swoje dane na liście pod pozycją nr 1 i jednoczesnie jest osoba 

uprawnioną do podpisania wniosku w imieniu osób. Które wyraziły poparcie dla kandydatury. 
2. Wzór wniosku o nadanie tytułu „Zasłużony dla Gminy Konstancin-Jeziorna” stanowi załącznik 

Nr 1 do Regulaminu. 
§ 5. Wniosek o nadanie tytułu” Zasłużony dla Gminy Konstancin- Jeziorna” kierowany jest do 

zaopiniowania przez Komisję Bezpieczeństwa, Oświaty, Kultury i Sportu. Opiniowanie wniosku 
odbywa się na posiedzeniu tej komisji, na które winni być zaproszeni wnioskodawcy oraz wszystkie 
osoby, które są zainteresowane nadaniem tytułu kandydatowi. 

§ 6. 1. Uroczystego wręczenia Aktu Nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Konstancin-Jeziorna” 
dokonuje w imieniu Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna jej Przewodniczący oraz Burmistrz Gminy 
Konstancin-Jeziorna bezpośrednio przed rozpoczęciem następnej po przyznaniu tytułu, sesji Rady 
Miejskiej Konstancin-Jeziorna. Gdy z jakichś przyczyn  nie może być to zrealizowane w tym 
terminie, wręczenie następuje w innym dogodnym dla wszystkim czasie i miejscu, pod warunkiem 
zachowania uroczystego charakteru tego wydarzenia. 

2. Akt Nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Konstancin-Jeziorna” odbiera, jeśli to jest możliwe, 
osoba uhonorowana tym tytułem osobiście, a jeśli nie, to najbliższy członek rodziny uhonorowanego 
bądź przedstawiciel wnioskodawców nadania tego tytułu. 

3. Wzór Aktu Nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Konstancin-Jeziorna” stanowi załącznik 
Nr 3 do Regulaminu. 

§ 7. Rejestr osób, którym nadano tytuł „Zasłużony dla Gminy Konstancin-Jeziorna” prowadzi 
Sekretarz Gminy Konstancin-Jeziorna i jest publikowany na internetowej stronie Gminy. 

§ 8. 1. Rada Miejska może podjąć uchwałę o pozbawieniu tytułu „Zasłużony dla Gminy 
Konstancin-Jeziorna” na wniosek osób wymienionych w § 3 w razie stwierdzenia, że: 
1) nadanie tytułu nastapiło na skutek wprowadzenia w błąd organów Gminy 
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2) wyróżniony tytułem dopuścił się czynu, w skutek którego stał się niegodny tego tytułu. 
2. Wniosek pisemny o pozbawienie tytułu powinien zawierać: 

1) dane personalne osoby, której one dotyczą. 
2) szczegółowe uzasadnienie wniosku o pozbawienie tytułu. 
3) podpis wnioskodawcy 

3. Podjęcie uchwały przez Radę Miejską Konstancin-Jeziorna pozbawiającej tytułu stanowi 
podstawę do dokonania zmian w Rejestrze 

§ 9. 1. Tytuł „Zasłużony dla Gminy Konstancin-Jeziorna” można otrzymać tylko raz. 
2. Koszty związane z przyznaniem tytułu „Zasłużony dla Gminy Konstancin-Jeziorna” pokrywane 

są z budżetu Gminy.
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Załącznik Nr 1 do do Regulaminu nadawania tytułu „Zasłużony dla Gminy 

Konstancin-Jeziorna” 

1. Nazwisko i imię kandydata 
…………………………………………………………….. 
2. Data i miejsce urodzenia 

…………………………………………………………….. 
3. Adres zamieszkania (tylko w przypadku osób żyjących) 

……………………………………………………………. 
4. Uzasadnienie wniosku, opis zasług kandydata 

…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
……………………………………………………………. 
……………………………………………………………. 
……………………………………………………………. 
……………………………………………………………. 
……………………………………………………………. 
……………………………………………………………. 
5. Czy kandydat jest osoba żyjącą ? 

TAK                                     NIE 
(niepotrzebne skreslić) 
5. Dane wnioskodawcy: 

…………………………………………………………….. 
…………………………………………………………….. 
……………………………………………………………. 
(nazwisko i imię, adres do korespondencji, opcjonalnie: numer telefonu i adres mailowy) 
6. Załączniki do wniosku 

……………………………………………… 
………………………………………………. 
………………………………………………. 
……………………………                        …………………………………………. 
(miejscowość i data )                                               (podpis wnioskodawcy lub osoby upoważnionej) 
Oświadczenie kandydata (tylko w przypadku osób żyjących) 
Wyrażam zgodę na wszczęcie procedury nadania mi tytułu „Zasłużony dla Gminy Konstancin-

Jeziorna” oraz przetwarzanie w tym celu moich danych osobowych. 
…………………………………………………….. 
(data i czytelny podpis zgłaszanego kandydata lub podmiotu)
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Załącznik Nr 2 do  Regulaminu nadawania tytułu „Zasłużony dla Gminy 

Konstancin-Jeziorna” 

WYKAZ OSÓB WNIOSKUJĄCYCH O NADANIE TYTUŁU 
Lp.     Imię nazwisko                           Adres zamieszkania                   PESEL             Podpis 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………
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Załącznik Nr 3  do Regulaminu nadawania tytułu „Zasłużony dla Gminy 

Konstancin-Jeziorna” 

       
AKT NADANIA TYTUŁU 

„ZASŁUŻONY DLA GMINY KONSTANCIN_JEZIORNA” 
RADA MIEJSKA KONSTANCIN-JEZIORNA 
Uchwałą Nr …………….. z dnia ……………… 

nadała 
Pani/Panu……………………………………………………………………. 

TYTUŁ 
„ZASŁUŻONY DLA GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA” 

JAKO WYRAZ WYRÓŻNIENIA I UZNANIA ZA DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ 
GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA I JEJ MIESZKAŃCÓW 

PRZEWODNICZĄCY RADY                                                                 BURMISTRZ 
GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA                                      GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA
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UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 193/VIII/15/2020 Rady Miejskiej Konstancin-jeziorna z dnia 26 lutego 2020 r.
w sprawie ustanowienia tytułu „ Zasłużony dla Gminy Konstancin-Jeziorna"

W chwili obecnej brak jest w prawie miejscowym zasad i podstaw prawnych do wyróżniania
szczególnie zasłużonych osób poprzez nadanie im tytułu honorowego „Zasłużony dla Gminy
Konstancin-Jeziorna”.
W przeszłości, na podstawie nie obowiązujących już przepisów, tym tytułem wyróżniono
kilkanaście osób szczególnie zasłużonych dla rozwoju naszej Gminy.
Przyjęcie przez Radę Miejską tej uchwały pozwoli na kontynuowanie tej tradycji i wyróżnianie
tytułem „Zasłużony dla Gminy Konstancin-Jeziorna” godnych tego mieszkańców gminy.
W prawdzie w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506
ze zm.) istnieje przepis dający Radzie Miejskiej prawo do nadania honorowego obywatelstwa
gminy, ale ścisłe rozumienie tego przepisu ogranicza jego stosowanie do zasłużonych nie
posiadających obywatelstwa gminy. W celu wypełnienia tej luki postanawiamy w tym samym
trybie wprowadzić tytuł honorowy „Zasłużony dla Gminy Konstancin-Jeziorna”.
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