
 
UCHWAŁA Nr XXIII/ 113/ 2008 

 
RADY GMINY SZYDŁÓW 

 
z dnia 25 marca 2008 roku 

 
w sprawie ustanowienia tytułów honorowych: „Przyjaciel Szydłowa" i „Pasjonat 

Małej Ojczyzny” 
 

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. 
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 
1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 
116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 
2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 
974, Nr 173, poz. 1218) Rada Gminy Szydłów uchwala, co następuje: 

§ 1. 
 
1. Ustanawia się tytuły honorowe w dwóch kategoriach:  
     a. „Przyjaciel Szydłowa", 
     b. „Pasjonat Małej Ojczyzny”. 
2. Nagrodą będzie statuetka przestawiająca stylizowaną postać króla  
    Władysława Łokietka. 

§ 2. 
 
Tryb przyznawania tytułów honorowych „Przyjaciel Szydłowa” i „Pasjonat Małej 
Ojczyzny” określa Regulamin, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 
 

§ 3. 
 
1. Koszty związane z nadaniem tytułów honorowych: „Przyjaciel Szydłowa"  
    i „Pasjonat Małej Ojczyzny” w wysokości 5.000,00 zł  pokryte zostaną   
    z budŜetu Gminy Szydłów. Struktura kosztów jest następująca: 
    - zakup praw autorskich do statuetki  -  1.500,00 zł., 
    - zakup czterech statuetek (za dwie pierwsze edycje plebiscytu)  -  2.000,00 zł.,  
    - koszty organizacyjne pierwszej edycji plebiscytu                          -  1.500,00 zł. 
2. Koszty na lata następne będą kalkulowane kaŜdorazowo do końca miesiąca  
    października danego roku na rok przyszły i uwzględniane w budŜecie Gminy  
    Szydłów na rok, w którym mają zostać poniesione. 
 

§ 4. 
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szydłów. 
 

§ 5. 
 
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Świętokrzyskiego i wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia opublikowania. 
                                                                                                     
 
 



                                                                                                       Załącznik  Nr 1 
                                                                                                       do Uchwały Nr XXIII/ 113/ 2008       
                                                                                                       Rady Gminy Szydłów 
                                                                                                       z dnia 25 marca 2008 roku 
 
Nagrody Gminy Szydłów – Tytuły Honorowe: „Przyjaciel Szydłowa" i „Pasjonat 

Małej Ojczyzny” 
 

Regulamin 
1. Z dniem 1 kwietnia 2008 r. ustanowione zostają tytuły honorowe Gminy  
    Szydłów: „Przyjaciel Szydłowa” i „Pasjonat Małej Ojczyzny”. 
    Tytułem honorowym  „Przyjaciel Szydłowa” wyróŜnia się osobę nie 
    zamieszkującą na terenie  Gminy Szydłów i biorącą udział w: 
      - promocji gminy Szydłów w mediach ogólnopolskich, 
      - organizowaniu lub sponsorowaniu na trenie gminy imprez, wydarzeń  
        kulturalnych i sportowych, 
      - wspieraniu rozwoju gminy Szydłów poprzez aktywność w instytucjach  
        publicznych, 
      - udział w imprezach kulturalnych i sportowych na zasadach uczestnictwa  
        i gościa.   
    Tytułem honorowym  „Pasjonat Małej Ojczyzny” wyróŜnia się osobę 
     zamieszkującą na terenie gminy Szydłów albo związaną obecnie lub  
     w przeszłości z gminą i wyróŜniającą się pozytywnie sposobem Ŝycia,  
     aktywnością w pracy społecznej na rzecz środowiska i mieszkańców gminy,  
      o nieskazitelnej postawie moralnej. 
2. Nagrodę przyznaje Kapituła Nagród Gminy Szydłów „Przyjaciel Szydłowa”  
    i „Pasjonat Małej Ojczyzny”, w skład której, w pierwszej edycji konkursu,  
    wchodzą: 
    -  Przewodniczący Kapituły - osoba wskazana przez Wójta Gminy ciesząca    
       się nieskazitelną opinią i autorytetem. Przewodniczący Kapituły nie musi   
       być mieszkańcem  Gminy Szydłów. Wskazanie przewodniczącego kapituły  
       wymaga formy pisemnej.  
       -  Wójt Gminy Szydłów, 
       -  Przewodniczący Rady Gminy Szydłów, 
       -  osoba wskazana przez Wójta Gminy, jako protokolant bez prawa głosu. 
3.  Siedzibą Kapituły Nagród Gminy Szydłów: „Przyjaciel Szydłowa” i „Pasjonat     
     Małej Ojczyzny” jest Urząd Gminy w Szydłowie, ul. Rynek 2, 28-225  Szydłów. 
4. WyróŜnienie osób odbywa się dwuetapowo: 
   -  etap pierwszy - nominacje: 3 osoby nominowane otrzymują dyplomy   
       honorowe,  
   -  etap drugi - jedna osoba otrzymuje tytuł i statuetkę „Przyjaciel Szydłowa”  
      i jedna osoba otrzymuje tytuł i statuetkę „Pasjonata Małej Ojczyzny”. 
5. Wnioskodawcami o nadanie tytułu  mogą być: 
   -  Wójt Gminy Szydłów, 
   -  instytucje, organizacje społeczne, gospodarcze oraz stowarzyszenia  
      działające na terenie Gminy Szydłów, 
   -  Konwent Sołtysów Gminy Szydłów, 
   -  kościoły i inne związki wyznaniowe działające na terenie Gminy Szydłów, 
   -  mieszkańcy Gminy Szydłów w liczbie nie mniejszej niŜ 20 osób, 
   -  Rady pedagogiczne i Rady rodziców szkół funkcjonujących na terenie  
      gminy, 
6. Wnioski o nadanie tytułu „Przyjaciela Szydłowa” i „Pasjonata Małej Ojczyzny”   



    za rok poprzedni są składane w formie pisemnej, na adres: 
    Kapituła Nagród Gminy Szydłów: „Przyjaciel Szydłowa”    i „Pasjonat Małej  
    Ojczyzny” 
         Urząd  Gminy w Szydłowie 
                        ul. Rynek 2 
           28-225  Szydłów 
    w terminie od 01 stycznia do 28 lutego kaŜdego roku, począwszy od 2009 r. 
    W roku 2008 wnioski o nadanie tytułu naleŜy składać w terminie od dnia  
    1 kwietnia do dnia 15  maja 2008 r. 
7. KaŜdy wniosek winien zawierać imię i nazwisko oraz adres tylko jednego  
    kandydata do nagrody. 
    KaŜda instytucja lub grupa osób wymienione w pkt. 5 niniejszego  
    regulaminu mogą zgłosić wyłącznie po jednym kandydacie do tytułów  
    „Przyjaciel Szydłowa” i „Pasjonat Małej Ojczyzny”. 
8. Rozstrzygnięcie plebiscytu odbywa się na posiedzeniu Kapituły – w terminie 
    do 10 marca kaŜdego kolejnego roku, następującego po zakończeniu  
    przyjmowania zgłoszeń, z wyjątkiem roku 2008, w którym rozstrzygnięcie  
    nastąpi w terminie do dnia 15 czerwca. 
  9. Osoby nominowane wybierane są przez Kapitułę spośród osób zgłoszonych  
      do nagrody przez wnioskodawców wymienionych w pkt. 5 niniejszego  
      Regulaminu. 
10. Decyzje Kapituły zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku braku  
       rozstrzygnięcia w głosowaniu - głos decydujący ma Przewodniczący  
       Kapituły. 
11. Decyzja Kapituły jest niepodwaŜalna i nieodwołalna. 
12. W kaŜdej następnej edycji plebiscytu Kapituła Nagród Gminy Szydłów:  
      „Przyjaciel Szydłowa” i „Pasjonat Małej Ojczyzny” jest powiększana o  
       kolejnych laureatów nagrody głównej z lat poprzednich. 
13. Osoby, którym przyznano tytuły „Przyjaciela Szydłowa” i „Pasjonata Małej  
     Ojczyzny” otrzymują statuetki. 
14. Koszty związane z przeprowadzeniem plebiscytu oraz nadaniem tytułów  
      „Przyjaciela  Szydłowa” i „Pasjonata Małej Ojczyzny” i wręczeniem statuetek  
       pokrywane są z budŜetu Gminy Szydłów. 
15. Uhonorowanie tytułami „Przyjaciel Szydłowa” i „Pasjonat Małej Ojczyzny”,   
       i wręczenie statuetek  odbywać się będzie podczas uroczystego koncertu  
       w pierwszym kwartale kaŜdego roku. 
       W roku 2008 wręczenie statuetek nastąpi w II kwartale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


