
  

Uchwała Nr XXXII/187/2017 

Rady Gminy Rozdrażew 

z dnia 29 września 2017r.  

w sprawie ustanowienia, zasad nadawania i wręczania oraz noszenia Odznaki 
Honorowej Gminy Rozdrażew 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), w związku z art. 3. ust. 1 oraz art. 4 ust. 3 ustawy z dnia                 
21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz.U. z 2016 r. poz. 38), po uzyskaniu 
pozytywnej opinii Komisji Heraldycznej przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji 
oraz po wyrażeniu zgody przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Rada Gminy Rozdrażew 
uchwala:   

§ 1. 1. Odznaką Honorową Gminy Rozdrażew, zwaną dalej Odznaką Honorową, jest medal 
metalowy okrągły w kolorze złota patynowanego, o średnicy 40 mm, na którym widnieją trzy 
róże w skos jak w herbie gminy oraz napis dookólny majuskułowy rozpoczynjący się po znaku 
gwiazdki ZA ZASŁUGI DLA GMINY ROZDRAŻEW, zawieszony na kółku także w kolorze 
złota patynowanego, ze wstążką z jedwabnego rypsu o szerokości 40 mm, składającą się                          
z czterech pasków o szerokości 8 mm każdy, dwóch zewnętrznych błękitnych i dwóch 
wewnętrznych białych, a także trzech prążków pomiędzy paskami białymi, środkowego żółtego 
o szerokości 4 mm, który flankowany jest dwoma prążkami czerwonymi o szerokości 2 mm 
każdy. Na rewersie Odznaki Honorowej umieszcza się grawerowane imię i nazwisko 
wyróżnionego oraz kolejny jej numer i datę roczną nadania.  

2. Wzór Odznaki Honorowej, awersu (lica) i rewersu, zawiera załącznik do uchwały.  

§ 2. 1. Oznakę Honorową nadaje się osobom fizycznym i prawnym, zespołom artystycznym 
i stowarzyszeniom zwykłym, których działalność społeczna i zawodowa przyczyniła się 
do kulturalnego, gospodarczego i społecznego rozwoju Gminy Rozdrażew.  

2. Nadanie Odznaki Honorowej następuje w drodze uchwały Rady Gminy na wniosek 
Komisji Odznaki Honorowej Gminy Rozdrażew, zwanej dalej Komisją Odznaki Honorowej.   

3. Komisji Odznaki Honorowej przewodniczy Przewodniczący Rady Gminy.  

4. W skład Komisji Odznaki Honorowej, powoływanej na czas trwania kadencji Rady 
Gminy, poza Przewodniczącym Rady Gminy wchodzi trzech członków wybranych przed Radę 
Gminy oraz trzech członków wskazanych przez Wójta Gminy. 

5. Wniosek Komisji Odznaki Honorowej o nadanie Odznaki Honorowej skierowany                  
do Rady Gminy zawiera dane osobowe kandydata oraz uzasadnienie zawierające wskazanie 
dokonań na rzecz gminy w działalności społecznej lub działalności zawodowej wykraczającej 
poza obowiązki służbowe.  

6. Do Komisji Odznaki Honorowej mogą być kierowane wystąpienia organów gminy, 
osób prawnych oraz osób fizycznych, zawierające propozycje nadania Odznaki Honorowej 
wraz z uzasadnieniem. W przypadku wniosku składanego przez osoby fizyczne, konieczne jest 
poparcie wniosku przez co najmniej 15 mieszkańców Gminy Rozdrażew.  

7. Komisja Odznaki Honorowej może wystąpić do Rady Gminy z uzasadnionym 
wnioskiem o uchylenie uchwały o nadaniu Odznaki Honorowej.  



8. Komisja Odznaki Honorowej najdalej na drugim swym posiedzeniu, na wniosek jej 
przewodniczącego, przyjmuje Regulamin stanowiący o zasadach swych prac.  

 

§ 3. 1. Wręczenie Odznaki Honorowej odbywa się nie częściej jak dwa razy w ciągu roku 
na uroczystej sesji Rady Gminy lub podczas innych uroczystości gminnych.  

2. Wręczenia Odznaki Honorowej dokonuje Przewodniczący Komisji Odznaki Honorowej 
wraz z Wójtem Gminy.  

3. Uroczystość wręczenia Odznaki Honorowej rozpoczyna wykonanie hymnu 
państwowego Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się z użyciem symboli państwowych oraz 
symboli gminy.  

4. Od uczestników uroczystości nadania Odznaki Honorowej, w tym także od osoby lub 
osób wyróżnionych, wymagany jest ubiór o charakterze wizytowym lub służbowym.  

5. Wraz z Odznaką Honorową wręczany jest „Dyplom Nadania Odznaki Honorowej 
Gminy Rozdrażew”, zwany dalej Dyplomem, zawierający: imię i nazwisko osoby wyróżnionej 
lub nazwę wyróżnionej instytucji, określenie charakteru zasług poprzez użycie zwrotu: 
„Za zasługi dla rozwoju kulturalnego Gminy Rozdrażew”, lub: „Za zasługi dla rozwoju 
gospodarczego Gminy Rozdrażew”, lub: „Za zasługi dla rozwoju społecznego Gminy 
Rozdrażew”, lub w uzasadnionych przypadkach: „Za zasługi dla Gminy Rozdrażew”, podpisy 
Przewodniczącego Komisji Odznaki Honorowej Gminy Rozdrażew oraz Wójta Gminy 
Rozdrażew, pieczęć gminy z herbem gminy, datację Dyplomu, barwny pas z prawej strony 
Dyplomu (lewej dla patrzącego) z układem barw odpowiednim dla układu barw wstążki 
Odznaki Honorowej.  

6. Wzór Dyplomu zatwierdza Komisja Odznaki Honorowej. 

7. Odznakę Honorową nosi się na lewej piersi, po orderach i odznaczeniach.   

8. W przypadku utraty Odznaki Honorowej lub Dyplomu, na wniosek i koszt 
wyróżnionego może być wydany duplikat Odznaki Honorowej oraz wtórnik Dyplomu.  

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku  
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

 

       Przewodniczący Rady Gminy 

       Artur Jakubek   

 

 

 

 



 

 

 

Uzasadnienie 
 
 Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 594) do wyłącznej właściwości rady gminy należy stanowienie w 
innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy. 
 
Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 38), jednostki samorządu terytorialnego mogą ustanawiać, w drodze uchwały organu 
stanowiącego danej jednostki, własne herby, flagi, emblematy oraz insygnia i inne symbole. 
Wzory symboli, ustanawiane są w zgodzie z zasadami heraldyki, weksylologii i miejscową 
tradycją historyczną i wymagają zaopiniowania przez ministra właściwego do spraw 
administracji publicznej. 
 
Ustanowienie odznaki ma na celu uhonorowanie osób fizycznych, prawnych, zespołów 
artystycznych i stowarzyszeń, których działalność społeczna i zawodowa przyczyniła się                     
do kulturalnego, gospodarczego i społecznego rozwoju Gminy Rozdrażew.  
 
Wójt Gminy Rozdrażew zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy o odznakach i mundurach z dnia                          
21 grudnia 1978 r. przekazał do zaopiniowania Ministrowi Spraw Wewnętrznych i 
Administracji projekt uchwały w sprawie ustanowienia, zasad nadawania i wręczania  oraz  
noszenia  Odznaki Honorowej Gminy Rozdrażew wraz  z projektem graficznym. 
Komisja Heraldyczna uchwałą nr 61-2077/O/2017 z dnia 14 lipca br. pozytywnie zaopiniowała 
projekt Odznaki Honorowej Gminy Rozdrażew. Na podstawie uchwały Komisji Heraldycznej 
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji pismem DAP-WSUST-73-30/2017 z dnia                           
17 lipca br. również przedłożony projekt zaopiniował pozytywnie.  
Zgodnie z wymogami ustawy pismem numer BON.42.6.2017 z dnia 30 sierpnia br. Prezydent 
Rzeczypospolitej Polskiej wyraził zgodę na przedstawiony wzór oraz sposób noszenia Odznaki 
Honorowej. 
  
 Mając powyższe na uwadze, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 
 
 
        Wójt Gminy  
        Mariusz Dymarski  
 

 

 

 


