
w sprawi€: powołdia orcz ustalenia Ębu pEcy Kapirury ds. nadawmia ryfułu
''Zaśłużony dla Gminy Kałuszyn'''

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzi€ gminnym /tj' Dz'U. Nr l42' poz' 159| z2001|.zpóźn'
zn' o@ 5 4 regulaninu Dadawaia Btułu 'Zasłużony dla Gniny Kałusz}n'''
stmowiącego załącaik do uchwały Nr xxx?l78l06 Rady Mejski€iw
Kałusz}aie z dnia 25 kwieinią 200ó r. w sprawie ustmowienia btufu
,Z6łurcny dla Gminy Kahszyn,' zauądzam' co następuje:

,  $ l

celem rozpatuenia wniosku o nadanje Panu zbigniewowi Młkowskiemu -
kierovTikowi Przychodni zdrowia hlułu 'Żsfużony dla Gminy Kałusąn''
powołuję Kapitułę w składzie:
i/ Elżbieta stryczyńska RadM Rady Miejskiej - Przewodnicząca Komisji
oświaty, Kultury, Zdrowia i Spmw socjalnych
2/ włodzinien szymoński _ Przedstawiciel orgmizacji wnioskującej' Radny
Rady Mi€jskej
3/ Heiryka sęktó _ seh€tM w Urzędzie Miejskin w/m.

Tryb pracy Kapituły

$2

.' Kapituła iłfbi€ra przewodniczącego spośód jej członków na pierwszyn

zaru ądzenie Nr ó /08
Burmistra K9luśzym z dnia 19 narca 2008 r.

!r

t. Kapifula obraduje i podejnuje rozstzygnięcia na posiedzeniach
ryoł}vmych w mirę potrzeby.

2. c'osowani€ odbywa się w sposób .jawny' chyba, u w w}tiku głosowania
podjęt€ zośmi€ Pośdowi€nie o pŹeProMdaniu głosowania tajn€go' o
podjęciu rozsirzygnięciadecydujezsykła większość głosów

3. Kapitułamoże zażądać od wnioskodawcy ufupełni€nia wniosku aóMo v
części dotyczą@j dmych osobowychjak i opisującej zasługi kandyda1a
uzasadliając€ Przymie t'!tułu.
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Kaoirula ana|ifui€ wn;o,ek o nadanie r}'tu fu ..fashŻony d|a Gńiny
ii"'ń'o":, l.[.i;* 

"l. 
*l"|oletnimi za;|ugami i osiągnięciami Kmdyd'ńw

'"i"ńv.i 
* li"g"ri.t'.le nadawmia Daulu. stanosiącym zalącalit do

;;;ó "" "oęp:" ".h"aty 
Rady Miejskiei omf ptrds|aqia swoja opin'ę

Bumistrewi.
iapituła podejmuje rozstrzygnięcia w sprawi€ opinii o naduie ba'rł'r w

formi€ Dostanowienia'
Pod.ęte.poŚanowienie Podpi'uje prćwodnicz4cy Kapiruv.

$5

z posiedz€nja Kapituty spoŹądza się protokol'
Posranosieoie KapiNb starowi za'ąca k do Protol'nfu '
ijńgi r"t'"l"ń*ti*.-ąKapituły prowadzi pracownik ds. obsługi Rady

Miejskiej.

2.
3.

só
zazĄd?źiie wchodń w ż,ycie z dniem Pod.'ęcia.

TRZ


