
Na podslawie ań. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990I' ustały z dnia 8 maica
1990 r' o samoŹądzie gmimym,Ąj. Dz.U' Nr 142' pof . .! 591 z 2001 t. z pó^.
zln. oraz s 4 rcgulaminu nadawania qĄfu ,,Z'shżony dla Gminy Kałuszy.'''
stalowiąc€go złącznik do uchwały NrXxDv178/06 Rady Miejskiej w
Kałuszyni€ z dnia 25 kwieLaia 2006 r. w sprawie ustanowimia 1]'tułu
.'Zasłuźony dla Gminy Kałusłn'' zarządm, co nasĘpuje:

0l

celem rozPatŹmia wnjosku o nadei€ Pani Te.esie Kowalski€j tytułu
'Zasłużony dla Gminy Kałusz}n'' powołuję Kapitułę w skład'e|
U T€resa Przybułek - Radna Rady Mi€j skiej z okęcu wyborcze8o właś€iwego
dla miejsca zaniesfkania kandydata zgłosfonego do nadania t}tułu;
2/ władysława Mnosz PEedstawiciel or8fuifacji lvnioskującej, Rzdna Rady
Miejskiej;
3/ Hen./ka sękas seketaŹ w UŹędzie Miejskim m.

Tryb pracy Ktpituły

zA.ządzenie Nr 1l0a
Bumbtrza Kaługzyna z dnia 19 marcn 200E r.

w sprawie: powołania oraz usialenia byb'] Pacy Kapiiub ds. nadania Ęrufu
''zasłużony dla Gminy Kałuszyn',.
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Kapituła wybiera P.rewodniczącego spośńd jej członków na pieNszym

2.

3.

L

SJ

Kapituła obBduje i podejnuje rozstŹygnięcia m posiedzeniach
zwoływoych w miafę potrzeby'
Głosowie odbywa się w sposób jai'my' chyba, że w $1niku 8łosowania
Podjęle zostanie pośeovienie o pŹeprowa&eniu głosowańia tajnego' o
podjęciu rofstrzygnjęciadecyduje zwykła większość głosów'
Kapituła ńoŹ! zaządać od Mioskodawcy uaPełnienia wnioslo zań\ĄTo w
części dotyczącej danych osobowychjak i opisując€j zasfugi kandydata
uzasadniająpe pr'yznan je tyutułu'



2.

l

formie postanowituia.
3' Podjęt€ postanowi€nie podpisuje Prrewodniczący Kapituły'

s5
1. Z posjedzenia Kapituły spoŹą&a się protokoł'
2. Postanowienie Kapitu]y stanowi załącznik do protokołu.
3. obsługę tecbniczno.biuowąKapituły prowadzi pracoMik ds' obsługi Rady

Miejskej.

l6

zanąd&nie wchod2i w żrycie z dnien podjęcia.

STRZ
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Kapituła ana]izuje wniosek o nadalie baułu 'Zqsłużony 
dla Gminy

KahEąn'', kerując się wi€lol€tnimi zasfugami i osiągnięciami Kandydatów
wskazanyni w Regulaminie nadawania tytufu' stanowiącym ułącaik do
c}towenej na wstęPi€ uchwaly Rady Miejskiej orr przed,tawia swojąoPinię

Kapiiuła podejnuje rozstrzygnięcia v sprawi€ oP;nii o nadanie qtułu w


