UCHWAŁA NR XXXVIII/243/13
RADY MIASTA BIELSK PODLASKI
z dnia 26 listopada 2013 r.
w sprawie ustanowienia medalu „Zasłużony dla Miasta Bielsk Podlaski”.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645) i art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r.
o odznakach i mundurach (Dz. U. z 1978 r. Nr 31, poz. 130 z 1998 r. Nr 162, poz. 1126,
z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 120, poz. 1268; z 2001 r. Nr 123, poz. 1353, z 2009 r. Nr 92,
poz. 753) Rada Miasta Bielsk Podlaski uchwala, co następuje:
§ 1. Mając na celu szczególne uhonorowanie obywateli i instytucji za zasługi dla Miasta
Bielsk Podlaski ustanawia się medal „Zasłużony dla Miasta Bielsk Podlaski”.
§ 2. Medal ma kształt koła o średnicy 70 mm. Na awersie medalu umieszczony jest
wizerunek herbu miasta Bielsk Podlaski i gałązki drzewa laurowego oraz napis „Zasłużony
dla Miasta Bielsk Podlaski”. Na rewersie medalu umieszczony jest wizerunek bielskiego
ratusza oraz napisy „Bielsk Podlaski” i „prawa miejskie od 1495 r.”
§ 3. Uchwala się Regulamin przyznawania medalu „Zasłużony dla Miasta Bielsk
Podlaski”, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bielsk Podlaski.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
/-/ Kazimierz Henryk Leszczyński
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Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXVIII/243/13
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 26 listopada 2013 r.

REGULAMIN
PRZYZNAWANIA MEDALU „ZASŁUŻONY DLA MIASTA BIELSK PODLASKI”

§ 1. Medal „Zasłużony dla Miasta Bielsk Podlaski”, zwany dalej „Medalem” jest
przyznawany szczególnie zasłużonym dla miasta Bielsk Podlaski, którzy swoją działalnością
przyczynili się do gospodarczego, kulturowego i społecznego rozwoju oraz promocji miasta
Bielsk Podlaski lub poprzez swój dorobek i osiągnięcia zasługują na szczególne uznanie.
§ 2. 1. Pamiątkowy medal przyznawany jest:
1) osobom fizycznym i prawnym, organizacjom społecznym oraz stowarzyszeniom;
2) cudzoziemcom jako wyraz uznania dla ich działań i zasług dla rozwoju miasta;
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach może być przyznany jako wyróżnienie
pośmiertne.
3. Medalu nie mogą otrzymywać radni Miasta Bielsk Podlaski w trakcie trwania kadencji
oraz pracownicy Urzędu Miasta Bielsk Podlaski w trakcie trwania stosunku pracy.
4. Medal jest przyznawany tej samej osobie tylko jeden raz.
§ 3. 1. Medal przyznaje Burmistrz Miasta z własnej inicjatywy lub na wniosek:
1) Przewodniczącego Rady Miasta Bielsk Podlaski;
2) Komisji Rady Miasta Bielsk Podlaski;
3) uprawnionego organu instytucji lub organizacji pozarządowych;
4) 50 obywateli posiadających czynne prawa wyborcze.
§ 4. 1. Wniosek o przyznanie medalu składa się na formularzu będącym załącznikiem
nr 1 lub 2 do niniejszego Regulaminu.
2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 wnioskodawca składa oświadczenie
o wyrażeniu zgody przez kandydata na przetwarzanie danych osobowych.
3. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.
4. Obowiązek złożenia oświadczenia dotyczącego zgody kandydata nie dotyczy
sytuacji, o której mowa w § 2 ust. 2.
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§ 5. 1. Wnioski o przyznanie medalu składa się do Urzędu Miasta Bielsk Podlaski
ul.M. Kopernika 1.
2. Formularz zgłoszeniowy jest udostępniany na stronie internetowej Urzędu Miasta
Bielsk Podlaski.
3. Prowadzeniem spraw związanych z nadaniem medalu zajmuje się Referat Obsługi
Burmistrza i Rady Miasta. W referacie dokonywana jest weryfikacja pod względem
formalnym i pod względem spełnienia warunków określonych w § 2 Regulaminu.
§ 6. Medal przyznaje Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski po uzyskaniu opinii Kapituły
Medalu Zasłużony dla Miasta Bielsk Podlaski, zwanej dalej „Kapitułą”.
§ 7. 1. Kapitułę i jej członków powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta, który określa
również skład Kapituły oraz czas jej trwania.
2. W skład Kapituły wchodzą trzej radni Rady Miasta, których wybór następuje
w formie uchwały Rady Miasta Bielsk Podlaski oraz przedstawiciele środowisk
gospodarczych, kulturalnych, społecznych i innych.
§ 8. 1. Ceremonii wręczenia przyznanego medalu dokonuje Burmistrz Miasta Bielsk
Podlaski podczas uroczystej sesji Rady Miasta, w czasie obchodów Dni Bielska Podlaskiego
lub w innych okolicznościach uzasadniających jego wręczenie.
2. Wraz z medalem wręcza się Akt Przyznania Medalu „Zasłużony dla Miasta Bielsk
Podlaski”.
3. Uhonorowana osoba dokonuje wpisu w pamiątkowej księdze – „Zasłużony dla
Miasta Bielsk Podlaski”.
§ 9. 1.Ewidencję wniosków i przyznanych medali prowadzi Referat Obsługi i Burmistrza
Miasta.
2. Wykaz osób wyróżnionych medalem wraz z przedstawieniem sylwetki umieszcza
się na stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski.
Przewodniczący Rady
/-/ Kazimierz Henryk Leszczyński
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Załącznik Nr 1
do Regulaminu przyznawania medalu
„Zasłużony dla Miasta Bielsk
Podlaski”

WNIOSEK
o przyznanie medalu „Zasłużony dla Miasta Bielsk Podlaski”
I. Wnioskodawca
.......................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………..
II. Dane kandydata do tytułu.
1) Imię i nazwisko.................................................................................................................
2) data i miejsce urodzenia....................................................................................................
3) miejsce zamieszkania........................................................................................................
4) obecnie wykonywany zawód, zajmowane stanowisko lub funkcja..................................
...........................................................................................................................................
III. Uzasadnienie dla przyznania medalu1
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
IV. Załączniki2:
1)....................................................................................................................................
2)....................................................................................................................................
V. Podpis wnioskodawcy
........................................................................................

1

Uzasadnienie powinno być zwięzłe i wymieniać najważniejsze etapy życiorysu kandydata oraz te osiągnięcia,
które uzasadniają przyznanie medalu
2

Jako załącznik można dołączyć inne dokumenty, które wskazują na zasługi kandydata.
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Załącznik Nr 2
do Regulaminu medalu
„Zasłużony dla Miasta Bielsk
Podlaski”

WNIOSEK
o przyznanie medalu „Zasłużony dla Miasta Bielsk Podlaski”
I. Wnioskodawca
.......................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………..
II. Dane kandydata do tytułu:
1) Nazwa podmiotu ..........................................................................................................
2) Siedziba podmiotu ........................................................................................................
III. Uzasadnienie dla przyznania medalu1
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
IV. Załączniki2:
1)....................................................................................................................................
2)....................................................................................................................................
V. Podpis wnioskodawcy
........................................................................................

1

Uzasadnienie powinno być zwięzłe i wymieniać najważniejsze etapy życiorysu kandydata oraz te osiągnięcia,
które uzasadniają przyznanie medalu
2

Jako załącznik można dołączyć inne dokumenty, które wskazują na zasługi kandydata.
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Załącznik Nr 3
do Regulaminu przyznawania medalu
„Zasłużony dla Miasta Bielsk
Podlaski”

OŚWIADCZENIE

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do
nadania ww. wyróżnienia, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm.)

…………………………………………..
( miejscowość, data )

………………………………
( podpis )
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