Załącznik do uchwały Nr XVII/178/2000 Rady Miasta Zgierza z dnia 24 lutego 2000 r.


Regulamin nadawania tytułu:
“Zasłużony dla Miasta Zgierza” 

§ 1.
1.	Tytuł honorowy: “Zasłużony dla Miasta Zgierza”, zwany dalej "tytułem honorowym", nadaje Rada Miasta Zgierza za działalność na rzecz miasta Zgierza godną szczególnego uznania.
2.	Nadanie tytułu honorowego połączone jest z wręczeniem w formie uroczystej odznaki "Zasłużony dla Miasta Zgierza" oraz okolicznościowego dyplomu.
3.	Wzór odznaki "Zasłużony dla Miasta Zgierza" oraz okolicznościowego dyplomu ustala na wniosek Zarządu Miasta Zgierza - Rada Miasta Zgierza.

§ 2.
Tytuł honorowy nadaje się osobom fizycznym, prawnym i organizacjom społecznym.

§ 3.
1.	Tytuł honorowy nadaje się z okazji Święta Miasta Zgierza.
2.	W danym roku może być nadanych nie więcej niż pięć tytułów honorowych.

§ 4.
1.	Tytuł honorowy nadaje Rada Miasta Zgierza po zaopiniowaniu przez Zarząd Miasta Zgierza i Komisję Spraw Obywatelskich Rady Miasta Zgierza.
2.	Imienne wnioski o nadanie tytułu honorowego według wzoru stanowiącego załącznik do regulaminu, do Zarządu Miasta Zgierza mogą składać:
1)	organizacje społeczne,
2)	partie polityczne,
3)	związki zawodowe,
4)	stowarzyszenia,
5)	szkoły i placówki oświatowo - wychowawcze,
6)	rady osiedli, 
7)	komisje Rady Miasta Zgierza,
8)	Konwent Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza,
9)	kluby radnych Rady Miasta Zgierza.
3.	Wnioski można składać w każdym czasie, z tym że wnioski, które zostały złożone do końca lutego będą rozpatrywane z okazji Święta Miasta Zgierza w danym roku
4.	Zarząd Miasta Zgierza przekazuje  wnioski, które wpłynęły, celem zaopiniowania, do Komisji Spraw Obywatelskich Rady Miasta Zgierza.
5.	Zarząd Miasta Zgierza po zaopiniowaniu wniosków, ustala i przedstawia Radzie Miasta Zgierza listę kandydatów do nadania tytułu honorowego. 
6.	Potwierdzeniem nadania tytułu honorowego jest dokonanie wpisu do "Księgi Tytułów Honorowych Miasta Zgierza", której sposób prowadzenia ustala Zarząd Miasta Zgierza

§ 5.
Wręczenia tytułu honorowego dokonuje Prezydent Miasta Zgierza podczas obchodów Święta Miasta Zgierza lub na sesji Rady Miasta Zgierza.






Załącznik do Regulaminu nadawania tytułu "Zasłużony dla Miasta Zgierza''
WZÓR
WNIOSEK
o nadanie tytułu
"Zasłużony dla Miasta Zgierza"

1.	Dane/informacje o kandydacie
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2.	Opis zasług kandydata uzasadniający złożenie wniosku
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
3. Dane wnioskodawcy:
Nazwa instytucji zgłaszającej...........................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Adres instytucji................................................................................................................................

Zgierz, dnia ......................                                                         .....................................................
pieczęć i podpis wnioskodawcy

4.	Wnioskodawca oświadcza, że uzyskał zgodę kandydata na kandydowanie do tytułu “Zasłużony dla Miasta Zgierza”, i przetwarzanie jego danych osobowych.

Zgierz, dnia .............................                                                 ....................................................
pieczęć i podpis wnioskodawcy

5.	Opinia Komisji Spraw Obywatelskich.
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Zgierz, dnia .............................                                                         ..............................................
podpis Przewodniczącego 
Komisji Spraw Obywatelskich

6.	Opinia Zarządu Miasta Zgierza
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Zgierz, dnia ...............................                                                      .............................................
podpis Przewodniczącego 
Zarządu Miasta Zgierza

