
UCHWAŁA NR NR XXXVIII/329/09  

RADY MIASTA I GMINY GNIEW  

z dnia 28 października 2009 r.  

 

w sprawie przyjęcia regulaminu nadawania Tytułu: „Zasłużony dla Ziemi Gniewskiej”. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 oraz art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Przyjmuje się regulamin nadawania Tytułu: „Zasłużony dla Ziemi Gniewskiej”, 

stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Przez historyczne pojęcie „Ziemia Gniewska” należy rozumieć terytorium obecnej Gminy 

Gniew 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gniew.  

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Pomorskiego. 

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty oraz poprzez zamieszczenie 

w Biuletynie Informacji Publicznej, a także zamieszczeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Pomorskiego.  

U Z A S A D N I E N I E 

Przez treść pojęcia „Ziemia Gniewska” należy rozumieć terytorium obecnej Gminy Gniew. Jest 

to nawiązanie do historycznej ziemi gniewskiej „terrum Gymeu”, która obejmowała tylko część 

obecnej gminy. Wraz z zmieniającymi się podziałami administracyjnymi i politycznymi, pojęcie 

ziemi obejmowało obszary związane więzami administracyjnymi i gospodarczymi Gniewu. 

Warunkiem prawidłowego funkcjonowania instytucji nadawania Tytułu: „Zasłużony dla Ziemi 

Gniewskiej” jest przyjęcie regulaminu jego nadawania, z wyraźnym określeniem organu 

właściwego do nadania wyróżnienia, kręgu wnioskodawców oraz trybu nadawania tego 

zaszczytnego wyróżnienia. Mając na uwadze powyższe zasadnym jest przyjęcie niniejszej 

uchwały. Uchwała pociąga za sobą skutki finansowe w wysokości równej kosztom 

przygotowania uroczystości wręczenia Tytułu oraz koszt statuetki i dyplomu, które w dniu 

podjęcia uchwały są trudne do oszacowania. 

Burmistrz 

 

Bogdan Badziong

REGULAMIN NADANIA TYTUŁU: "ZASŁUŻONY DLA ZIEMI GNIEWSKIEJ"  

§ 1. Niniejszy regulamin określa szczegółowy tryb nadawania tytułu: „Zasłużony dla Ziemi 

Gniewskiej”, zwany w treści „Tytułem”.  

§ 2. 1. Godność Zasłużonego dla Ziemi Gniewskiej nadaje Rada Miejska w drodze uchwały, 

w uznaniu wybitnych zasług dla Ziemi Gniewskiej we wszystkich możliwych dziedzinach, a w 

szczególności: nauki, kultury, sportu, spraw społecznych, gospodarki i polityki. 

2. „Tytuł” nadawany jest osobie fizycznej, będącej mieszkańcem Gminy Gniew, jako forma 

wyrażenia szczególnego uznania jej zasług.  

§ 3. Przy rozpatrywaniu kandydatur do „Tytułu” uwzględnia się w szczególności następujące 

kryteria: 

§ 4. 1. Wnioski o nadanie „Tytułu” składa się w Biurze Rady w terminie do 30 kwietnia 

każdego roku w zamkniętych kopertach. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wniosek 

może być złożony w innym terminie. 

2. Uprawnionymi do składania wniosków o nadanie „Tytułu” są: 

3. Wnioski, o których mowa w ust. 1, powinny zawierać : 

4. Do wniosków składanych przez organizacje wymienione w ust.2 pkt. 7 należy dołączyć 

uchwałę właściwego organu statutowego.  

5. Wniosek składany przez grupę mieszkańców wymienioną w ust.2 pkt. 6 powinien zawierać

imię i nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania oraz podpis każdej osoby składającej 

wniosek.  

§ 5. 1. Wniosek z kandydaturą do „Tytułu” sprawdza Burmistrz pod względem spełnienia 

wymogów formalnych w okresie 30 dni od terminu określonego w § 4 ust.1. 

2. Burmistrz przekazuje Radzie wnioski spełniające wymogi formalne wraz z opinią.  

3. Rada Miejska rozpatruje wnioski w trybie właściwym dla jej pracy, określonym w statucie. 

§ 6. 1. Nadanie tytułu odbywa się podczas uroczystości związanych ze świętem Miasta 

i Gminy Gniew określonym w statucie. 

2. W uzasadnionych przypadkach nadanie „Tytułu” może się odbyć w innym miejscu 

i czasie.  

3. Wręczenie „Tytułu” ma charakter uroczysty, podczas którego następuje odtworzeniem 

hejnału Miasta i Gminy Gniew, określonego w Statucie.  

§ 7. „Zasłużony dla Ziemi Gniewskiej”. 

§ 8. 1. Rada Miejska na wniosek osób, o których mowa w § 4 ust. 1 może pozbawić 

„Tytułu” osobę, której postawa względnie postępowanie stało się niegodne tego tytułu. 

2. Tytuł ani uprawnienia Zasłużonego dla Ziemi Gniewskiej nie przechodzą, po jego śmierci, 

na członków rodziny.  

Załącznik do Uchwały Nr Nr

XXXVIII/329/09 

Rady Miasta I Gminy Gniew

z dnia 28 października 2009 

r.

1) wysoki poziom moralny kandydata,

2) wybitne zasługi w skali lokalnej,

3) aktywność społeczna.

1) komisje Rady Miejskiej,

2) kluby radnych,

3) grupa co najmniej 5 radnych,

4) przewodniczący Rady Miejskiej,

5) Burmistrz,

6) grupa 50 pełnoletnich mieszkańców Gminy Gniew,

7) organizacje pozarządowe o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn.

zm.). 

1) imię i nazwisko kandydata,

2) datę i miejsce urodzenia,

3) adres zamieszkania,

4) opis zasług,

5) zgodę kandydata na zgłoszenie do „Tytułu”.

1) otrzymuje statuetkę z wizerunkiem mewy z herbu Miasta i Gminy Gniew, zgodnego ze 

Statutem Gminy Gniew, 

2) otrzymuje uchwałę Rady Miejskiej i dyplom potwierdzający nadanie „Tytułu”,

3) zostaje wpisany do „Księgi Zasłużonych dla Ziemi Gniewskiej” wraz z opisem zasług ,

4) jest zapraszany na uroczyste sesje Rady Miejskiej i inne uroczystości organizowane przez 

Gminę Gniew, 

5) ma prawo, podczas uroczystości pogrzebowych, do udziału władz i odtworzenia hejnału 

Miasta i Gminy Gniew. 
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UCHWAŁA NR NR XXXVIII/329/09  

RADY MIASTA I GMINY GNIEW  

z dnia 28 października 2009 r.  

 

w sprawie przyjęcia regulaminu nadawania Tytułu: „Zasłużony dla Ziemi Gniewskiej”. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 oraz art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Przyjmuje się regulamin nadawania Tytułu: „Zasłużony dla Ziemi Gniewskiej”, 

stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Przez historyczne pojęcie „Ziemia Gniewska” należy rozumieć terytorium obecnej Gminy 

Gniew 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gniew.  

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Pomorskiego. 

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty oraz poprzez zamieszczenie 

w Biuletynie Informacji Publicznej, a także zamieszczeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Pomorskiego.  

U Z A S A D N I E N I E 

Przez treść pojęcia „Ziemia Gniewska” należy rozumieć terytorium obecnej Gminy Gniew. Jest 

to nawiązanie do historycznej ziemi gniewskiej „terrum Gymeu”, która obejmowała tylko część 

obecnej gminy. Wraz z zmieniającymi się podziałami administracyjnymi i politycznymi, pojęcie 

ziemi obejmowało obszary związane więzami administracyjnymi i gospodarczymi Gniewu. 

Warunkiem prawidłowego funkcjonowania instytucji nadawania Tytułu: „Zasłużony dla Ziemi 

Gniewskiej” jest przyjęcie regulaminu jego nadawania, z wyraźnym określeniem organu 

właściwego do nadania wyróżnienia, kręgu wnioskodawców oraz trybu nadawania tego 

zaszczytnego wyróżnienia. Mając na uwadze powyższe zasadnym jest przyjęcie niniejszej 

uchwały. Uchwała pociąga za sobą skutki finansowe w wysokości równej kosztom 

przygotowania uroczystości wręczenia Tytułu oraz koszt statuetki i dyplomu, które w dniu 

podjęcia uchwały są trudne do oszacowania. 

Burmistrz 

 

Bogdan Badziong

REGULAMIN NADANIA TYTUŁU: "ZASŁUŻONY DLA ZIEMI GNIEWSKIEJ"  

§ 1. Niniejszy regulamin określa szczegółowy tryb nadawania tytułu: „Zasłużony dla Ziemi 

Gniewskiej”, zwany w treści „Tytułem”.  

§ 2. 1. Godność Zasłużonego dla Ziemi Gniewskiej nadaje Rada Miejska w drodze uchwały, 

w uznaniu wybitnych zasług dla Ziemi Gniewskiej we wszystkich możliwych dziedzinach, a w 

szczególności: nauki, kultury, sportu, spraw społecznych, gospodarki i polityki. 

2. „Tytuł” nadawany jest osobie fizycznej, będącej mieszkańcem Gminy Gniew, jako forma 

wyrażenia szczególnego uznania jej zasług.  

§ 3. Przy rozpatrywaniu kandydatur do „Tytułu” uwzględnia się w szczególności następujące 

kryteria: 

§ 4. 1. Wnioski o nadanie „Tytułu” składa się w Biurze Rady w terminie do 30 kwietnia 

każdego roku w zamkniętych kopertach. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wniosek 

może być złożony w innym terminie. 

2. Uprawnionymi do składania wniosków o nadanie „Tytułu” są: 

3. Wnioski, o których mowa w ust. 1, powinny zawierać : 

4. Do wniosków składanych przez organizacje wymienione w ust.2 pkt. 7 należy dołączyć 

uchwałę właściwego organu statutowego.  

5. Wniosek składany przez grupę mieszkańców wymienioną w ust.2 pkt. 6 powinien zawierać

imię i nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania oraz podpis każdej osoby składającej 

wniosek.  

§ 5. 1. Wniosek z kandydaturą do „Tytułu” sprawdza Burmistrz pod względem spełnienia 

wymogów formalnych w okresie 30 dni od terminu określonego w § 4 ust.1. 

2. Burmistrz przekazuje Radzie wnioski spełniające wymogi formalne wraz z opinią.  

3. Rada Miejska rozpatruje wnioski w trybie właściwym dla jej pracy, określonym w statucie. 

§ 6. 1. Nadanie tytułu odbywa się podczas uroczystości związanych ze świętem Miasta 

i Gminy Gniew określonym w statucie. 

2. W uzasadnionych przypadkach nadanie „Tytułu” może się odbyć w innym miejscu 

i czasie.  

3. Wręczenie „Tytułu” ma charakter uroczysty, podczas którego następuje odtworzeniem 

hejnału Miasta i Gminy Gniew, określonego w Statucie.  

§ 7. „Zasłużony dla Ziemi Gniewskiej”. 

§ 8. 1. Rada Miejska na wniosek osób, o których mowa w § 4 ust. 1 może pozbawić 

„Tytułu” osobę, której postawa względnie postępowanie stało się niegodne tego tytułu. 

2. Tytuł ani uprawnienia Zasłużonego dla Ziemi Gniewskiej nie przechodzą, po jego śmierci, 

na członków rodziny.  

Załącznik do Uchwały Nr Nr

XXXVIII/329/09 

Rady Miasta I Gminy Gniew

z dnia 28 października 2009 

r.

1) wysoki poziom moralny kandydata,

2) wybitne zasługi w skali lokalnej,

3) aktywność społeczna.

1) komisje Rady Miejskiej,

2) kluby radnych,

3) grupa co najmniej 5 radnych,

4) przewodniczący Rady Miejskiej,

5) Burmistrz,

6) grupa 50 pełnoletnich mieszkańców Gminy Gniew,

7) organizacje pozarządowe o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn.

zm.). 

1) imię i nazwisko kandydata,

2) datę i miejsce urodzenia,

3) adres zamieszkania,

4) opis zasług,

5) zgodę kandydata na zgłoszenie do „Tytułu”.

1) otrzymuje statuetkę z wizerunkiem mewy z herbu Miasta i Gminy Gniew, zgodnego ze 

Statutem Gminy Gniew, 

2) otrzymuje uchwałę Rady Miejskiej i dyplom potwierdzający nadanie „Tytułu”,

3) zostaje wpisany do „Księgi Zasłużonych dla Ziemi Gniewskiej” wraz z opisem zasług ,

4) jest zapraszany na uroczyste sesje Rady Miejskiej i inne uroczystości organizowane przez 

Gminę Gniew, 

5) ma prawo, podczas uroczystości pogrzebowych, do udziału władz i odtworzenia hejnału 

Miasta i Gminy Gniew. 
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UCHWAŁA NR NR XXXVIII/329/09  

RADY MIASTA I GMINY GNIEW  

z dnia 28 października 2009 r.  

 

w sprawie przyjęcia regulaminu nadawania Tytułu: „Zasłużony dla Ziemi Gniewskiej”. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 oraz art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Przyjmuje się regulamin nadawania Tytułu: „Zasłużony dla Ziemi Gniewskiej”, 

stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Przez historyczne pojęcie „Ziemia Gniewska” należy rozumieć terytorium obecnej Gminy 

Gniew 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gniew.  

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Pomorskiego. 

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty oraz poprzez zamieszczenie 

w Biuletynie Informacji Publicznej, a także zamieszczeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Pomorskiego.  

U Z A S A D N I E N I E 

Przez treść pojęcia „Ziemia Gniewska” należy rozumieć terytorium obecnej Gminy Gniew. Jest 

to nawiązanie do historycznej ziemi gniewskiej „terrum Gymeu”, która obejmowała tylko część 

obecnej gminy. Wraz z zmieniającymi się podziałami administracyjnymi i politycznymi, pojęcie 

ziemi obejmowało obszary związane więzami administracyjnymi i gospodarczymi Gniewu. 

Warunkiem prawidłowego funkcjonowania instytucji nadawania Tytułu: „Zasłużony dla Ziemi 

Gniewskiej” jest przyjęcie regulaminu jego nadawania, z wyraźnym określeniem organu 

właściwego do nadania wyróżnienia, kręgu wnioskodawców oraz trybu nadawania tego 

zaszczytnego wyróżnienia. Mając na uwadze powyższe zasadnym jest przyjęcie niniejszej 

uchwały. Uchwała pociąga za sobą skutki finansowe w wysokości równej kosztom 

przygotowania uroczystości wręczenia Tytułu oraz koszt statuetki i dyplomu, które w dniu 

podjęcia uchwały są trudne do oszacowania. 

Burmistrz 

 

Bogdan Badziong

REGULAMIN NADANIA TYTUŁU: "ZASŁUŻONY DLA ZIEMI GNIEWSKIEJ"  

§ 1. Niniejszy regulamin określa szczegółowy tryb nadawania tytułu: „Zasłużony dla Ziemi 

Gniewskiej”, zwany w treści „Tytułem”.  

§ 2. 1. Godność Zasłużonego dla Ziemi Gniewskiej nadaje Rada Miejska w drodze uchwały, 

w uznaniu wybitnych zasług dla Ziemi Gniewskiej we wszystkich możliwych dziedzinach, a w 

szczególności: nauki, kultury, sportu, spraw społecznych, gospodarki i polityki. 

2. „Tytuł” nadawany jest osobie fizycznej, będącej mieszkańcem Gminy Gniew, jako forma 

wyrażenia szczególnego uznania jej zasług.  

§ 3. Przy rozpatrywaniu kandydatur do „Tytułu” uwzględnia się w szczególności następujące 

kryteria: 

§ 4. 1. Wnioski o nadanie „Tytułu” składa się w Biurze Rady w terminie do 30 kwietnia 

każdego roku w zamkniętych kopertach. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wniosek 

może być złożony w innym terminie. 

2. Uprawnionymi do składania wniosków o nadanie „Tytułu” są: 

3. Wnioski, o których mowa w ust. 1, powinny zawierać : 

4. Do wniosków składanych przez organizacje wymienione w ust.2 pkt. 7 należy dołączyć 

uchwałę właściwego organu statutowego.  

5. Wniosek składany przez grupę mieszkańców wymienioną w ust.2 pkt. 6 powinien zawierać

imię i nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania oraz podpis każdej osoby składającej 

wniosek.  

§ 5. 1. Wniosek z kandydaturą do „Tytułu” sprawdza Burmistrz pod względem spełnienia 

wymogów formalnych w okresie 30 dni od terminu określonego w § 4 ust.1. 

2. Burmistrz przekazuje Radzie wnioski spełniające wymogi formalne wraz z opinią.  

3. Rada Miejska rozpatruje wnioski w trybie właściwym dla jej pracy, określonym w statucie. 

§ 6. 1. Nadanie tytułu odbywa się podczas uroczystości związanych ze świętem Miasta 

i Gminy Gniew określonym w statucie. 

2. W uzasadnionych przypadkach nadanie „Tytułu” może się odbyć w innym miejscu 

i czasie.  

3. Wręczenie „Tytułu” ma charakter uroczysty, podczas którego następuje odtworzeniem 

hejnału Miasta i Gminy Gniew, określonego w Statucie.  

§ 7. „Zasłużony dla Ziemi Gniewskiej”. 

§ 8. 1. Rada Miejska na wniosek osób, o których mowa w § 4 ust. 1 może pozbawić 

„Tytułu” osobę, której postawa względnie postępowanie stało się niegodne tego tytułu. 

2. Tytuł ani uprawnienia Zasłużonego dla Ziemi Gniewskiej nie przechodzą, po jego śmierci, 

na członków rodziny.  

Załącznik do Uchwały Nr Nr

XXXVIII/329/09 

Rady Miasta I Gminy Gniew

z dnia 28 października 2009 

r.

1) wysoki poziom moralny kandydata,

2) wybitne zasługi w skali lokalnej,

3) aktywność społeczna.

1) komisje Rady Miejskiej,

2) kluby radnych,

3) grupa co najmniej 5 radnych,

4) przewodniczący Rady Miejskiej,

5) Burmistrz,

6) grupa 50 pełnoletnich mieszkańców Gminy Gniew,

7) organizacje pozarządowe o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn.

zm.). 

1) imię i nazwisko kandydata,

2) datę i miejsce urodzenia,

3) adres zamieszkania,

4) opis zasług,

5) zgodę kandydata na zgłoszenie do „Tytułu”.

1) otrzymuje statuetkę z wizerunkiem mewy z herbu Miasta i Gminy Gniew, zgodnego ze 

Statutem Gminy Gniew, 

2) otrzymuje uchwałę Rady Miejskiej i dyplom potwierdzający nadanie „Tytułu”,

3) zostaje wpisany do „Księgi Zasłużonych dla Ziemi Gniewskiej” wraz z opisem zasług ,

4) jest zapraszany na uroczyste sesje Rady Miejskiej i inne uroczystości organizowane przez 

Gminę Gniew, 

5) ma prawo, podczas uroczystości pogrzebowych, do udziału władz i odtworzenia hejnału 

Miasta i Gminy Gniew. 
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UCHWAŁA NR NR XXXVIII/329/09  

RADY MIASTA I GMINY GNIEW  

z dnia 28 października 2009 r.  

 

w sprawie przyjęcia regulaminu nadawania Tytułu: „Zasłużony dla Ziemi Gniewskiej”. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 oraz art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Przyjmuje się regulamin nadawania Tytułu: „Zasłużony dla Ziemi Gniewskiej”, 

stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Przez historyczne pojęcie „Ziemia Gniewska” należy rozumieć terytorium obecnej Gminy 

Gniew 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gniew.  

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Pomorskiego. 

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty oraz poprzez zamieszczenie 

w Biuletynie Informacji Publicznej, a także zamieszczeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Pomorskiego.  

U Z A S A D N I E N I E 

Przez treść pojęcia „Ziemia Gniewska” należy rozumieć terytorium obecnej Gminy Gniew. Jest 

to nawiązanie do historycznej ziemi gniewskiej „terrum Gymeu”, która obejmowała tylko część 

obecnej gminy. Wraz z zmieniającymi się podziałami administracyjnymi i politycznymi, pojęcie 

ziemi obejmowało obszary związane więzami administracyjnymi i gospodarczymi Gniewu. 

Warunkiem prawidłowego funkcjonowania instytucji nadawania Tytułu: „Zasłużony dla Ziemi 

Gniewskiej” jest przyjęcie regulaminu jego nadawania, z wyraźnym określeniem organu 

właściwego do nadania wyróżnienia, kręgu wnioskodawców oraz trybu nadawania tego 

zaszczytnego wyróżnienia. Mając na uwadze powyższe zasadnym jest przyjęcie niniejszej 

uchwały. Uchwała pociąga za sobą skutki finansowe w wysokości równej kosztom 

przygotowania uroczystości wręczenia Tytułu oraz koszt statuetki i dyplomu, które w dniu 

podjęcia uchwały są trudne do oszacowania. 

Burmistrz 

 

Bogdan Badziong

REGULAMIN NADANIA TYTUŁU: "ZASŁUŻONY DLA ZIEMI GNIEWSKIEJ"  

§ 1. Niniejszy regulamin określa szczegółowy tryb nadawania tytułu: „Zasłużony dla Ziemi 

Gniewskiej”, zwany w treści „Tytułem”.  

§ 2. 1. Godność Zasłużonego dla Ziemi Gniewskiej nadaje Rada Miejska w drodze uchwały, 

w uznaniu wybitnych zasług dla Ziemi Gniewskiej we wszystkich możliwych dziedzinach, a w 

szczególności: nauki, kultury, sportu, spraw społecznych, gospodarki i polityki. 

2. „Tytuł” nadawany jest osobie fizycznej, będącej mieszkańcem Gminy Gniew, jako forma 

wyrażenia szczególnego uznania jej zasług.  

§ 3. Przy rozpatrywaniu kandydatur do „Tytułu” uwzględnia się w szczególności następujące 

kryteria: 

§ 4. 1. Wnioski o nadanie „Tytułu” składa się w Biurze Rady w terminie do 30 kwietnia 

każdego roku w zamkniętych kopertach. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wniosek 

może być złożony w innym terminie. 

2. Uprawnionymi do składania wniosków o nadanie „Tytułu” są: 

3. Wnioski, o których mowa w ust. 1, powinny zawierać : 

4. Do wniosków składanych przez organizacje wymienione w ust.2 pkt. 7 należy dołączyć 

uchwałę właściwego organu statutowego.  

5. Wniosek składany przez grupę mieszkańców wymienioną w ust.2 pkt. 6 powinien zawierać

imię i nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania oraz podpis każdej osoby składającej 

wniosek.  

§ 5. 1. Wniosek z kandydaturą do „Tytułu” sprawdza Burmistrz pod względem spełnienia 

wymogów formalnych w okresie 30 dni od terminu określonego w § 4 ust.1. 

2. Burmistrz przekazuje Radzie wnioski spełniające wymogi formalne wraz z opinią.  

3. Rada Miejska rozpatruje wnioski w trybie właściwym dla jej pracy, określonym w statucie. 

§ 6. 1. Nadanie tytułu odbywa się podczas uroczystości związanych ze świętem Miasta 

i Gminy Gniew określonym w statucie. 

2. W uzasadnionych przypadkach nadanie „Tytułu” może się odbyć w innym miejscu 

i czasie.  

3. Wręczenie „Tytułu” ma charakter uroczysty, podczas którego następuje odtworzeniem 

hejnału Miasta i Gminy Gniew, określonego w Statucie.  

§ 7. „Zasłużony dla Ziemi Gniewskiej”. 

§ 8. 1. Rada Miejska na wniosek osób, o których mowa w § 4 ust. 1 może pozbawić 

„Tytułu” osobę, której postawa względnie postępowanie stało się niegodne tego tytułu. 

2. Tytuł ani uprawnienia Zasłużonego dla Ziemi Gniewskiej nie przechodzą, po jego śmierci, 

na członków rodziny.  

Załącznik do Uchwały Nr Nr

XXXVIII/329/09 

Rady Miasta I Gminy Gniew

z dnia 28 października 2009 

r.

1) wysoki poziom moralny kandydata,

2) wybitne zasługi w skali lokalnej,

3) aktywność społeczna.

1) komisje Rady Miejskiej,

2) kluby radnych,

3) grupa co najmniej 5 radnych,

4) przewodniczący Rady Miejskiej,

5) Burmistrz,

6) grupa 50 pełnoletnich mieszkańców Gminy Gniew,

7) organizacje pozarządowe o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn.

zm.). 

1) imię i nazwisko kandydata,

2) datę i miejsce urodzenia,

3) adres zamieszkania,

4) opis zasług,

5) zgodę kandydata na zgłoszenie do „Tytułu”.

1) otrzymuje statuetkę z wizerunkiem mewy z herbu Miasta i Gminy Gniew, zgodnego ze 

Statutem Gminy Gniew, 

2) otrzymuje uchwałę Rady Miejskiej i dyplom potwierdzający nadanie „Tytułu”,

3) zostaje wpisany do „Księgi Zasłużonych dla Ziemi Gniewskiej” wraz z opisem zasług ,

4) jest zapraszany na uroczyste sesje Rady Miejskiej i inne uroczystości organizowane przez 

Gminę Gniew, 

5) ma prawo, podczas uroczystości pogrzebowych, do udziału władz i odtworzenia hejnału 

Miasta i Gminy Gniew. 
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UCHWAŁA NR NR XXXVIII/329/09  

RADY MIASTA I GMINY GNIEW  

z dnia 28 października 2009 r.  

 

w sprawie przyjęcia regulaminu nadawania Tytułu: „Zasłużony dla Ziemi Gniewskiej”. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 oraz art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Przyjmuje się regulamin nadawania Tytułu: „Zasłużony dla Ziemi Gniewskiej”, 

stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Przez historyczne pojęcie „Ziemia Gniewska” należy rozumieć terytorium obecnej Gminy 

Gniew 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gniew.  

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Pomorskiego. 

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty oraz poprzez zamieszczenie 

w Biuletynie Informacji Publicznej, a także zamieszczeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Pomorskiego.  

U Z A S A D N I E N I E 

Przez treść pojęcia „Ziemia Gniewska” należy rozumieć terytorium obecnej Gminy Gniew. Jest 

to nawiązanie do historycznej ziemi gniewskiej „terrum Gymeu”, która obejmowała tylko część 

obecnej gminy. Wraz z zmieniającymi się podziałami administracyjnymi i politycznymi, pojęcie 

ziemi obejmowało obszary związane więzami administracyjnymi i gospodarczymi Gniewu. 

Warunkiem prawidłowego funkcjonowania instytucji nadawania Tytułu: „Zasłużony dla Ziemi 

Gniewskiej” jest przyjęcie regulaminu jego nadawania, z wyraźnym określeniem organu 

właściwego do nadania wyróżnienia, kręgu wnioskodawców oraz trybu nadawania tego 

zaszczytnego wyróżnienia. Mając na uwadze powyższe zasadnym jest przyjęcie niniejszej 

uchwały. Uchwała pociąga za sobą skutki finansowe w wysokości równej kosztom 

przygotowania uroczystości wręczenia Tytułu oraz koszt statuetki i dyplomu, które w dniu 

podjęcia uchwały są trudne do oszacowania. 

Burmistrz 

 

Bogdan Badziong

REGULAMIN NADANIA TYTUŁU: "ZASŁUŻONY DLA ZIEMI GNIEWSKIEJ"  

§ 1. Niniejszy regulamin określa szczegółowy tryb nadawania tytułu: „Zasłużony dla Ziemi 

Gniewskiej”, zwany w treści „Tytułem”.  

§ 2. 1. Godność Zasłużonego dla Ziemi Gniewskiej nadaje Rada Miejska w drodze uchwały, 

w uznaniu wybitnych zasług dla Ziemi Gniewskiej we wszystkich możliwych dziedzinach, a w 

szczególności: nauki, kultury, sportu, spraw społecznych, gospodarki i polityki. 

2. „Tytuł” nadawany jest osobie fizycznej, będącej mieszkańcem Gminy Gniew, jako forma 

wyrażenia szczególnego uznania jej zasług.  

§ 3. Przy rozpatrywaniu kandydatur do „Tytułu” uwzględnia się w szczególności następujące 

kryteria: 

§ 4. 1. Wnioski o nadanie „Tytułu” składa się w Biurze Rady w terminie do 30 kwietnia 

każdego roku w zamkniętych kopertach. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wniosek 

może być złożony w innym terminie. 

2. Uprawnionymi do składania wniosków o nadanie „Tytułu” są: 

3. Wnioski, o których mowa w ust. 1, powinny zawierać : 

4. Do wniosków składanych przez organizacje wymienione w ust.2 pkt. 7 należy dołączyć 

uchwałę właściwego organu statutowego.  

5. Wniosek składany przez grupę mieszkańców wymienioną w ust.2 pkt. 6 powinien zawierać

imię i nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania oraz podpis każdej osoby składającej 

wniosek.  

§ 5. 1. Wniosek z kandydaturą do „Tytułu” sprawdza Burmistrz pod względem spełnienia 

wymogów formalnych w okresie 30 dni od terminu określonego w § 4 ust.1. 

2. Burmistrz przekazuje Radzie wnioski spełniające wymogi formalne wraz z opinią.  

3. Rada Miejska rozpatruje wnioski w trybie właściwym dla jej pracy, określonym w statucie. 

§ 6. 1. Nadanie tytułu odbywa się podczas uroczystości związanych ze świętem Miasta 

i Gminy Gniew określonym w statucie. 

2. W uzasadnionych przypadkach nadanie „Tytułu” może się odbyć w innym miejscu 

i czasie.  

3. Wręczenie „Tytułu” ma charakter uroczysty, podczas którego następuje odtworzeniem 

hejnału Miasta i Gminy Gniew, określonego w Statucie.  

§ 7. „Zasłużony dla Ziemi Gniewskiej”. 

§ 8. 1. Rada Miejska na wniosek osób, o których mowa w § 4 ust. 1 może pozbawić 

„Tytułu” osobę, której postawa względnie postępowanie stało się niegodne tego tytułu. 

2. Tytuł ani uprawnienia Zasłużonego dla Ziemi Gniewskiej nie przechodzą, po jego śmierci, 

na członków rodziny.  

Załącznik do Uchwały Nr Nr

XXXVIII/329/09 

Rady Miasta I Gminy Gniew

z dnia 28 października 2009 

r.

1) wysoki poziom moralny kandydata,

2) wybitne zasługi w skali lokalnej,

3) aktywność społeczna.

1) komisje Rady Miejskiej,

2) kluby radnych,

3) grupa co najmniej 5 radnych,

4) przewodniczący Rady Miejskiej,

5) Burmistrz,

6) grupa 50 pełnoletnich mieszkańców Gminy Gniew,

7) organizacje pozarządowe o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn.

zm.). 

1) imię i nazwisko kandydata,

2) datę i miejsce urodzenia,

3) adres zamieszkania,

4) opis zasług,

5) zgodę kandydata na zgłoszenie do „Tytułu”.

1) otrzymuje statuetkę z wizerunkiem mewy z herbu Miasta i Gminy Gniew, zgodnego ze 

Statutem Gminy Gniew, 

2) otrzymuje uchwałę Rady Miejskiej i dyplom potwierdzający nadanie „Tytułu”,

3) zostaje wpisany do „Księgi Zasłużonych dla Ziemi Gniewskiej” wraz z opisem zasług ,

4) jest zapraszany na uroczyste sesje Rady Miejskiej i inne uroczystości organizowane przez 

Gminę Gniew, 

5) ma prawo, podczas uroczystości pogrzebowych, do udziału władz i odtworzenia hejnału 

Miasta i Gminy Gniew. 
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