UCHWAŁA NR VIII/53/15
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE
z dnia 27 marca 2015 r.
w sprawie nadania odznaki okolicznościowej „Zasłużony dla Miasta"
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(jednolity tekst Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.)1) oraz art. 4 ust. 3 ustawy z dnia
21 grudnia 1978 roku o odznakach i mundurach (Dz. U. z 1978 r. Nr 31 poz. 130 ze zm.)2)
Rada Miejska w Staszowie uchwala, co następuje:
§ 1.
Nadać odznakę okolicznościową „Zasłużony dla Miasta" przedsiębiorcy Tomaszowi
Dylowi prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą Tomasz Dyl Firma
Transportowo - Budowlano - Drogowa "Dylmex".
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Ireneusz Kwiecjasz

1) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r.: poz. 645, poz. 1318
wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: 1998 r. Dz. U. Nr 162 poz. 1126; z 2000 r. Dz. U. Nr 12 poz. 136;
Dz. U. Nr 120 poz. 1268; z 2001 r. Dz. U. Nr 123 poz. 1353; z 2009 r. Dz. U. Nr 92 poz. 753

2) Zmiany
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Uzasadnienie
Zgodnie z § 1 i § 2 oraz § 4 Regulaminu określającego zasady i tryb przyznawania oraz
noszenia (używania) odznaki okolicznościowej „Zasłużony dla Miasta" stanowiący
załącznik nr 1 do Uchwały nr VIII/75/03 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 27 czerwca
2003 roku w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały nr VII/65/95 Rady Miejskiej
w Staszowie z dnia 9 lutego 1995 r. w sprawie celowości ustanowienia odznak
okolicznościowych, które mówią, że: § 1 - Odznaka okolicznościowa „Zasłużony dla
Miasta" może być przyznawana osobom fizycznym i prawnym za szczególne osiągnięcia
w rozwoju gospodarczym, kulturalnym i społecznym miasta; § 2 – Odznakę
okolicznościową przyznaje Rada Miejska na wniosek Komisji; § 4 - Rada Miejska
podejmuje uchwałę w sprawie przyznania odznaki okolicznościowej kandydatom
przedstawionym przez Komisję. Komisja ds. opiniowania kandydatów do odznaczenia
odznaką okolicznościową „Zasłużony dla Miasta" pozytywnie zaopiniowała wniosek
o przyznanie odznaki Tomaszowi Dylowi prowadzącemu działalność gospodarczą pod
firmą Tomasz Dyl Firma Transportowo - Budowlano - Drogowa "Dylmex". Wobec
powyższego podjęcie uchwały uważa się za zasadne.
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