
Tekst jednolity 
 

Regulamin Kapituły rozpatruj ącej wnioski o nadanie tytułu  
„Honorowy Obywatel Gminy Nowa Dęba” i „Zasłu Ŝony dla Miasta i Gminy Nowa Dęba” 

 
§ 1. 

1. Skład Kapituły określa § 1 pkt 3 regulaminu nadawania tytułów.  
2. Kapituła pracuje z wyłączeniem jawności, za wyjątkiem prezentacji kandydata do tytułu 

przez zgłaszającego. 
3. Pracami Kapituły kieruje jej Przewodniczący.  
4. Posiedzenia Kapituły zwołuje jej Przewodniczący na 7 dni przed terminem obrad. 
5. Posiedzenie Kapituły jest waŜne jeŜeli uczestniczy w nim co najmniej połowa jej 

członków.  
§ 2. 

1. Posiedzenia Kapituły są protokołowane. 
2. Protokół sporządza osoba wskazana przez Przewodniczącego, która zobowiązana jest do 

zachowania tajemnicy z przebiegu posiedzenia. 
3. Protokół po odczytaniu podlega akceptacji Kapituły i w formie ostatecznej zostaje 

podpisany przez Przewodniczącego. 
§ 3. 

1. Kapituła rozpatruje wnioski wg kolejności wpływu.  
2. Wnioski o nadanie tytułów „Honorowy Obywatel Gminy Nowa Dęba” i „ZasłuŜony dla 

Miasta i Gminy Nowa Dęba” wraz z uzasadnieniem odczytuje Przewodniczący lub osoba 
przez niego wskazana. 

3. Członkowie Kapituły w oparciu o niniejszy regulamin, po zapoznaniu się z wnioskami 
wyraŜają opinię w głosowaniu tajnym. 
1) Głosowanie przeprowadza się na kartach do głosowania opatrzonych pieczęcią Rady 

Miejskiej , na których umieszcza się nazwiska i imiona kandydatów do nadania tytułu 
w kolejności alfabetycznej. 

2)Członek Kapituły wyraŜa opinię poprzez postawienie znaku "X" w kratce "tak" lub 
"nie" umieszczonej obok kandydata do tytułu. 

3)Wyniki głosowania odczytuje Przewodniczący Kapituły lub osoba przez niego 
wskazana i zamieszczane są w protokole z posiedzenia Kapituły. 

4) Wniosek uznaje się za zaopiniowany pozytywnie jeŜeli uzyskał co najmniej 50% 
moŜliwych do zdobycia głosów „tak”. 

5)Karty do głosowania stanowią załącznik do protokołu z posiedzenia Kapituły". 

4. Opinia Kapituły przedkładana jest Radzie Miejskiej. 

5. Członek Kapituły, który kandyduje do tytułu, złoŜył wniosek o nadanie tytułu lub 
reprezentuje podmiot zgłaszający, nie moŜe uczestniczyć w rozpatrywaniu wniosku. 

 

§ 4. 
Przewodniczący Kapituły czuwa nad zabezpieczeniem dokumentacji z posiedzeń Kapituły.  
 

§ 5.  
Wszyscy członkowie Kapituły zobowiązani są do zachowania tajemnicy zarówno z przebiegu 
posiedzenia Kapituły, jak i z ostatecznych rozstrzygnięć. 
 
 
Tekst jednolity regulaminu opracowano na podstawie Uchwał Rady Miejskiej w Nowej Dębie: 

1) Nr X/79/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r., 
2) Nr XXII/199/2012 z dnia 27 czerwca 2012  r. 

 


