Regulamin nadawania honorowego tytułu
"Ambasador Zbrosławic"
§1
Honorowy tytuł "Ambasador Zbrosławic", zwany dalej „Tytułem”, przyznaje się osobom
fizycznym, osobom prawnym, organizacjom pozarządowym oraz jednostkom organizacyjnym
nie posiadającym osobowości prawnej, które poprzez swoją działalność zawodową, społeczną
i publiczną, względnie realizację swoich działań na rzecz gminy Zbrosławice szczególnie
przyczyniają się do gospodarczego, kulturalnego, społecznego rozwoju gminy Zbrosławice
bądź rozsławienia jej dobrego imienia.
§2
1. Tytuł przyznaje Rada Gminy Zbrosławice w drodze uchwały podjętej na wniosek
Kapituły ds. Przyznawania Tytułu Ambasadora Zbrosławic, zwanej dalej "Kapitułą".
2. Tytuł przyznawany jest w dwóch kategoriach:
1) osoba fizyczna (również pośmiertnie),
2) osoba prawna, organizacja pozarządowa lub jednostka organizacyjna.
3. Tytuł przyznaje się jednorazowo.
§3
1. Podmiotami uprawnionymi do występowania z wnioskiem o przyznanie Tytułu są:
1) Wójt Gminy Zbrosławice,
2) komisje Rady Gminy Zbrosławice,
3) rady sołeckie,
4) organizacje społeczne, polityczne i zawodowe mające siedzibę na terenie
gminy Zbrosławice oraz grupa mieszkańców gminy Zbrosławice licząca co
najmniej 50 osób.
2. Wniosek o przyznanie Tytułu powinien zawierać dane podmiotu wnioskującego, dane
osobowe kandydata do uhonorowania wraz z uzasadnieniem.
3. Wzór wniosku stanowi załącznik do Regulaminu.
§4
1. Kapitułę w liczbie ośmiu osób powołuje i odwołuje ustalając jej skład osobowy i czas
trwania kadencji Wójt Gminy Zbrosławice. W skład Kapituły wchodzą:
1) 4 przedstawicieli Rady Gminy Zbrosławice,
2) 3 przedstawicieli Wójta Gminy Zbrosławice.
2. Przewodniczącym Kapituły jest Wójt Gminy Zbrosławice.
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§5
Wnioski podmiotów wskazanych w § 3 ust.1 w sprawie nadania Tytułu powinny być
składane
w Urzędzie Gminy Zbrosławice.
Wnioski o przyznanie Tytułu złożone w danym roku kalendarzowym rozpatruje
Kapituła na posiedzeniu w styczniu roku następnego.
Kapituła rozpatruje wnioski i na podstawie jawnego głosowania może odpowiednio:
1) zaakceptować wniosek i przekazać do Rady Gminy Zbrosławice,
2) odrzucić wniosek,
3) wnieść do sporządzającego wniosek o uzupełnienie wniosku.
Dla ważności głosowania przyjmuje się, że odbywa się ono na podstawie
bezwzględnej większości głosów przy udziale co najmniej połowy jej członków. W
przypadku, gdy wniosek uzyska tę samą liczbę głosów akceptujących oraz
odrzucających, decyzję dotyczącą przyznania bądź nieprzyznania Tytułu podejmuje
Przewodniczący Kapituły.

§6
Ceremonia nadania honorowego tytułu "Ambasadora Zbrosławic" odbywa się podczas sesji
Rady Gminy, poprzez wręczenie okolicznościowego aktu nadania i statuetki przez
Przewodniczącego Rady Gminy oraz Wójta Gminy bądź upoważnionych przez nich osób.
§7
Rada Gminy Zbrosławice może podjąć uchwałę o pozbawieniu Tytułu na wniosek Kapituły
lub podmiotów określonych w § 3 ust.1, lub z własnej inicjatywy po zasięgnięciu opinii
wnioskodawcy, w razie stwierdzenia przyznania Tytułu w wyniku wprowadzenia w błąd albo
gdy wyróżniony dopuści się czynu, wskutek którego stał się niegodny Tytułu.
§8
Ewidencję wniosków o przyznanie Tytułu oraz obsługę kancelaryjno- techniczną w tym
zakresie prowadzi Wójt Gminy Zbrosławice.

