
ZARZĄDZENIE NR 43/08 
Burmistrza Gminy Dukla 
 z dnia 16 czerwca 2008 r.  

 
 
 

w sprawie przyznawania wyróŜnienia „ ZasłuŜony dla Dukielszczyzny” 
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 i art.31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
/ Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ zarządzam, co następuje : 
 

§ 1 
 

Ustalam wyróŜnienie „ ZasłuŜony dla Dukielszczyzny” przyznawane raz w roku. 
 

§ 2 
 

Regulamin przyznawania wyróŜnienia „ ZasłuŜony dla Dukielszczyzny” określony jest 
załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 
 

§ 3 
Ustalam wzór zgłoszenia  w sprawie przyznania tytułu „ ZasłuŜony dla Dukielszczyzny” 
określony załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. 
 
 

§ 4 
 
 
Ustalam wzór medalu „ZasłuŜony dla Dukielszczyzny” stanowiący załącznik  Nr 3 do 
niniejszego zarządzenia. 
 

§ 5 
 

Zachowują moc tytuły nadane przed wejściem w Ŝycie niniejszego regulaminu i zarządzenia. 
 
 

§ 6 
 
Traci moc Zarządzenie nr 55/04 Burmistrza Gminy Dukla z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie 
przyznawania wyróŜnienia „ ZasłuŜony dla Dukielszczyzny”. 
 
 

§ 7 
 
Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. 
 
 
 
 



Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 43/08
Burmistrza Gminy Dukla 
z dnia 16 czerwca 2008r. 

 
 

REGULAMIN WYRÓśNIENIA 
„ZASŁU śONY DLA DUKIELSZCZYZNY” 

 
 
 

§ 1 
Regulamin przyznawania wyróŜnienia zwany dalej Regulaminem ustala zasady i tryb nadania 
przez Kapitułę medalu „ZasłuŜony dla Dukielszczyzny”. 
 

§ 2 
WyróŜnienie „ ZasłuŜony dla Dukielszczyzny” jest wyrazem wyróŜnienia i uznania. Nadawany 
jest za wybitne zasługi osobom, które za swoją działalność szczególnie zasłuŜyły się miastu lub 
gminie, przyczyniając się do jej rozwoju, pomnoŜenia dobrobytu lub popularyzowania osiągnięć. 
 

§ 3 
1. WyróŜnienie „ZasłuŜony dla Dukielszczyzny” przyznane było po raz pierwszy w 2004 roku 

przez Burmistrza Gminy Dukla. W latach następnych przez Kapitułę w skład, której wchodzą 
wszystkie osoby wyróŜnione tym medalem. 

2. Akt wyróŜnienia ma miejsce raz w roku podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej w Dukli 
odbywanej z okazji Dni Dukli. 

3. Osoba wyróŜniona tym tytułem otrzymuje pamiątkowy medal oraz okolicznościowy dyplom. 
4. Kapituła nadaje wyróŜnienie w głosowaniu tajnym ilością 2/3 osób obecnych na jej 

posiedzeniu.  
5. Księgę wraz z ewidencją osób wyróŜnionych medalem „ZasłuŜony dla Dukielszczyzny” 

prowadzi Burmistrz Gminy Dukla. 
6. Pracami Kapituły kieruje jej Przewodniczący wybrany spośród członków. 
7. Do zadań Kapituły naleŜy w szczególności: 

1) sprawdzanie poprawności zgłoszeń pod względem formalnym, 
2) sporządzanie protokołu z posiedzeń, 
3) wybór kandydatów do wyróŜnienia. 

 
§ 4 

 
Kandydatów do otrzymania wyróŜnienia mogą zgłaszać osoby fizyczne, prawne, organizacje 
pozarządowe. Wnioski naleŜy składać wyłącznie Burmistrzowi Gminy Dukla. 
 

§ 5 
Ustala się następujące kategorie, w których przyznawane są wyróŜnienia „ ZasłuŜony dla 
Dukielszczyzny: 

1) Samorządowiec 
2) Społecznik 
3) Kultura  
4) Sport 
5) Edukacja 
6) Osobowość 

 
§ 6 

1. WyróŜnienie „ZasłuŜony dla Dukielszczyzny” moŜe otrzymać osoba fizyczna, prawna, 
organizacja pozarządowa lub inna organizacja nie posiadająca osobowości prawnej. 

2. W kaŜdej kategorii w danym roku moŜna przyznać nie więcej niŜ jedno wyróŜnienie. 



       Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 43/08 
Burmistrza Gminy Dukla  

z dnia 16 czerwca 2008 
 

ZGŁOSZENIE 
do wyróŜnienia 

 ZASŁUśONY DLA DUKIELSZCZYZNY 
 
 

Kandydat: 
 

1. imię i nazwisko    ………………………………………………… 
2. imiona rodziców  ………………………………………………… 
3. data urodzenia     ………………………………………………… 
4. adres zamieszkania ……………………………………………… 
 
Przebieg pracy zawodowej 
 
/krótko/…………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 
Konkretne szczegółowe uzasadnienie wniosku z podpisem wnioskodawcy 
…………………………………………………………………………………..…………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………..…………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
           
         /podpis wnioskodawcy/ 


