
 

 

Uchwała Nr XLVIII/455/2014 

Rady Miejskiej w Karczewie 

z dnia 28 stycznia 2014 roku 

 
w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej 

za zasługi dla miasta i gminy Karczew. 

  
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 

2013 r. Nr 594 ze zmianami) uchwala się, co następuje:  

 

§ 1. 1. Ustanawia się Odznakę Honorową za zasługi dla miasta i gminy Karczew 

zwaną dalej „odznaką”. 

1) opis odznaki: 

a) odznaka ma kształt koła o promieniu 12 cm, 

b) awers: napis ODZNAKA HONOROWA,  nad nim herb Karczewa oraz data 1548 

upamiętniająca nadanie praw miejskich Karczewowi. W dolnej części na tabliczce 

napis KARCZEW, 

c) rewers: napis ODZNAKA USTANOWIONA UCHWAŁĄ RADY MIEJSKIEJ Z 

2014 R. Z INICJATYWY BURMISTRZA KARCZEWA, po obwodzie napis po 

łacinie: OPPIDO ET PAGO KARCZEW MERENTI. W dolnej części na tabliczce 

napis 1548 z dwoma herbami Karczewa, 

d) odznaka będzie przyznawana w trzech  stopniach: złotym, srebrnym i brązowym. 

2) wzór odznaki stanowi Załącznik Nr 1 do uchwały. 

2. Regulamin przyznawania odznaki stanowi Załącznik Nr 2 do uchwały. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  

 

 

               Przewodniczący Rady 

Tadeusz Marton 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

  

Z inicjatywą ustanowienia odznaki wystąpił Burmistrz Karczewa. W wyniku konkursu 

ogłoszonego przez Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Karczewie, jury wybrało projekt 

przygotowany przez Piotra Pałczyńskiego. 

Uchwała ma na celu ustanowienie wzoru odznaki oraz określenie Regulaminu jej 

przyznawania. 

Projekt odznaki uzyskał pozytywną opinię Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. 

 

 

 

 

 

      Przewodniczący Rady 

Tadeusz Marton 

     



Załącznik Nr 1  

do Uchwały Nr XLVIII/455/2014 

Rady Miejskiej w Karczewie 

z dnia 28 stycznia 2014 roku   

 

STOPIEŃ PIERWSZY 

 

 STOPIEŃ DRUGI 

 

  



-2- 

 

STOPIEŃ TRZECI 
 

 

 

 

 

         Przewodniczący Rady 

      Tadeusz Marton 
 



Załącznik Nr 2  

do Uchwały Nr XLVIII/455/2014 

Rady Miejskiej w Karczewie 

z dnia 28 stycznia 2014 roku 

 

REGULAMIN 

przyznawania Odznaki Honorowej za zasługi dla miasta i gminy Karczew 

 
§ 1. Odznakę Honorową za zasługi dla miasta i gminy Karczew zwaną dalej Odznaką 

Honorową nadaje się osobom fizycznym, jednostkom samorządu terytorialnego, 

organizacjom pozarządowym, osobom prawnym oraz jednostkom organizacyjnym 

niemającym osobowości prawnej, które całokształtem działalności zawodowej, społecznej i 

publicznej, względnie realizacją swoich zadań na rzecz miasta i gminy Karczew wybitnie 

przyczyniły się do gospodarczego, kulturalnego i społecznego rozwoju miasta i gminy. 

 

§ 2. 1. Odznakę Honorową nadaje Burmistrz Karczewa na wniosek Kapituły.  

2. Podmiotami upoważnionymi do występowania z wnioskiem o nadanie Odznaki 

Honorowej są: Burmistrz Karczewa, Przewodniczący Rady Miejskiej Karczewa, grupa 5-ciu 

Radnych, lokalne organizacje polityczne, społeczne, gospodarcze, 30 mieszkańców miasta i 

gminy Karczew.  

3. Odznaka Honorowa Miasta Karczewa występuje w trzech stopniach: 

 1) Odznaka brązowa – stanowi pierwsze w kolejności odznaczenie; 

 2) Odznaka srebrna – stanowi drugie w kolejności odznaczenie; może ją otrzymać kandydat,  

który otrzymał wcześniej odznakę brązową; 

 3) Odznaka złota – stanowi trzecie w kolejności odznaczenie; może ją otrzymać kandydat, 

który otrzymał wcześniej odznakę brązową i srebrną. 

4. Odznaka tego samego stopnia może być nadana tylko raz.  

5. Kolejny stopień Odznaki może być nadany po upływie nie krótszym niż 3 lata od 

poprzedniego nadania. W wyjątkowych sytuacjach uzasadnionych okolicznościami okres ten 

może ulec skróceniu. 

6. W wyjątkowych okolicznościach (np. w przypadkach uzasadnionych szczególnymi 

zasługami) może być nadana od razu złota Odznaka Honorowa.  

7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Odznaka Honorowa może być nadana 

pośmiertnie. 

8. Wygląd Odznaki Honorowej poszczególnych stopni przedstawia Załącznik Nr 1 do 

Uchwały Rady Miejskiej w Karczewie Nr XLVIII/455/2014 z dnia 28 stycznia 2014 roku.  

 

§ 3. 1. Wniosek o nadanie Odznaki Honorowej osobie fizycznej powinien zawierać 

następujące dane:  
1)  imię i nazwisko, imiona rodziców, datę i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, opis 

przebiegu pracy zawodowej i społecznej,  

2) uzasadnienie wniosku, ze szczególnym wskazaniem okoliczności, o których mowa w § 1 

niniejszego regulaminu 

3) podpis wnioskodawcy oraz jego pieczęć, jeśli jest w jej posiadaniu 

Do wniosku należy dołączyć wypełniony Załącznik nr 2 i 3 do niniejszego regulaminu. 

2. Wniosek o nadanie Odznaki Honorowej jednostce samorządu terytorialnego, 

organizacji pozarządowej, osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej niemającej 

osobowości prawnej powinien zawierać opis działań podmiotu – kandydata do Odznaki 

Honorowej, z podaniem jego osiągnięć oraz uzasadnienie wskazujące szczególne zasługi i 

dokonania na rzecz gospodarczego, kulturalnego lub społecznego rozwoju miasta i gminy 

Karczew. 



3. W ciągu roku kalendarzowego każdemu wnioskodawcy przysługuje możliwość 

złożenia nie więcej niż 5 wniosków o nadanie Odznaki Honorowej. W przypadku złożenia 

przez danego Wnioskodawcę większej liczby wniosków, Kapituła  ma prawo pozostawić je 

bez rozpoznania. Złożenie większej liczby wniosków dopuszcza się jedynie w szczególnie 

uzasadnionych przypadkach. 

4. Wnioskodawca, składający jednorazowo więcej niż trzy wnioski, zobowiązany jest 

wskazać hierarchię ich ważności. 

 

§ 4. 1. W sprawach proceduralnych dotyczących Odznaki Honorowej właściwą jest 

Kapituła. 

2. Decyzja o stopniu Odznaki Honorowej, która ma zostać przyznana zgłoszonemu 

kandydatowi  należy do Kapituły. 

3. Kapitułę tworzą: 

1) Burmistrz Karczewa – Przewodniczący Kapituły, 

2) Przewodniczący Rady Miejskiej, 

3) Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, 

4) Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, 

5) Przedstawiciel wnioskodawcy. 

4. Kapituła może odpowiednio: 

1) podjąć decyzję o akceptacji wniosku (minimum 3 głosy pozytywne) i przyznaniu Odznaki 

Honorowej,  

2) podjąć decyzję o oddaleniu wniosku i poinformować wnioskodawcę o przyczynach takiego 

rozstrzygnięcia. 

W przypadku gdy wniosek nie spełnia wymogów określonych w § 3 niniejszego regulaminu, 

Kapituła wzywa wnioskodawcę do jego uzupełnienia w terminie 30 dni pod rygorem 

pozostawienia wniosku bez rozpoznania. 

5. Kapituła pracuje z wyłączeniem jawności obrad. 

6. Od decyzji Kapituły nie przysługuje odwołanie.  

 

§ 5. 1.  Odznakę Honorową wręcza Burmistrz Karczewa, lub osoba przez niego 

upoważniona. 

2. Wręczenie Odznaki Honorowej powinno mieć charakter uroczysty, podkreślający 

osiągnięcia i zasługi osób fizycznych lub innych podmiotów, którym Odznaka Honorowa 

została nadana. 

3. Odznakę Honorową wręcza się wraz z Aktem Nadania Odznaki Honorowej oraz jej 

miniaturką. 

4. Odznaczona osoba fizyczna ma prawo noszenia miniaturki Odznaki Honorowej na 

piersi, z lewej strony.  

5. W przypadku posiadania Odznaki Honorowej trzech stopni, nosi się miniaturkę 

Odznaki Złotej. 

 

§ 6. Burmistrz Karczewa może podjąć decyzję o pozbawieniu Odznaki Honorowej, na 

wniosek Kapituły, lub podmiotów wymienionych w § 2 ust. 2 niniejszego regulaminu lub z 

własnej inicjatywy po zasięgnięciu opinii wnioskodawcy, w razie stwierdzenia, że: 

1) nadanie Odznaki Honorowej nastąpiło w wyniku wprowadzenia w błąd, 

2) wyróżniony dopuścił się czynu, wskutek którego stał się niegodny Odznaki Honorowej.  

 

§ 7. W przypadku zgubienia, zniszczenia lub kradzieży Odznaki Honorowej albo 

dokumentu stwierdzającego jej nadanie – na wniosek podmiotu odznaczonego może nastąpić 

wydanie duplikatu Odznaki Honorowej lub wtórnego dokumentu. Duplikat Odznaki 

Honorowej oraz wtórnik dokumentu wydaje się bezpłatnie. Adnotacja o wydaniu wtórnika 



lub duplikatu Odznaki Honorowej umieszczana jest w ewidencji, o której mowa w § 9 ust. 1 

niniejszego regulaminu.  

 

§ 8. Treść oraz wygląd Aktu Nadania Odznaki Honorowej określa załącznik nr 1 do 

niniejszego regulaminu.  

 

§ 9. 1. Ewidencję Odznak Honorowych oraz obsługę kancelaryjno-techniczną w tym 

zakresie prowadzi Urząd Miejski w  Karczewie 

2. Koszty wykonania Odznaki Honorowej oraz wydatki związane z jej nadawaniem 

pokrywane są z budżetu gminy Karczew.   

  

 

 

Przewodniczący Rady 

      Tadeusz Marton 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu 

 
Akt nadania 

 
ODZNAKI HONOROWEJ 

…..…STOPNIA 
 
 

dla 
 

…………………………………………………… 
 
 

za zasługi dla  miasta i gminy Karczew 
 

 
 

                                                                       Przewodniczący Kapituły 
 

                                                           …………………………………… 
 
 

 
 

Karczew, dnia ……………………………… 



 
 

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu 

 

OŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI 

 

 Ja niżej podpisany ....................................................................................................................... 
                                                                                       (imię i nazwisko)  

 

zamieszkały .................................................................................................................................. 
                            (adres zamieszkania)  

 

legitymująca/y się dowodem osobistym nr …………................................................................. 

wydanym przez ............................................................................................................................ 

świadoma/y odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego 

przewidującego karę pozbawienia wolności do lat 3 za składanie fałszywych zeznań  

o ś w i a d c z a m 

iż korzystam z pełni praw publicznych i nie byłam/em karana/y za przestępstwo popełnione 

umyślnie . 

  

 

………………………………..….                                            …….……..…………………………. 

           Miejscowość, data                                                                             czytelny podpis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 3 do Regulaminu 

 

OŚWIADCZENIE O ZGODZIE NA ZBIERANIE I UDOSTĘPNIENIE 

DANYCH OSOBOWYCH I ICH PRZETWARZANIE 

 

Ja niżej podpisany ........................................................................................................................ 
                                                                                       (imię i nazwisko)  

 

zamieszkały .................................................................................................................................. 
                            (adres zamieszkania)  

 

niniejszym oświadczam, iż wyrażam zgodę na zbieranie i udostępnienie moich danych 

osobowych oraz ich przetwarzanie w związku i na potrzeby postępowania o przyznanie mi 

Odznaki Honorowej miasta i gminy Karczew.  

 

 

 

………………………………..….                                            …….……..…………………………. 

           Miejscowość, data                                                                             czytelny podpis 


