
UCHWAŁA NR XXI/157/2020 
RADY GMINY OBROWO 

z dnia 24 września 2020 r. 

w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej Gminy Obrowo i Medalu Honorowego Gminy Obrowo, 
a także zasad, trybu ich nadawania i wręczania oraz sposobu ich noszenia 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713) w związku z art. 3, art. 4 ust. 3 i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach 
i mundurach (Dz. U. z 2016 r. poz. 38), po uzyskaniu pozytywnej opinii Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji oraz wyrażeniu zgody przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1.    Ustanawia się Odznakę Honorową Gminy Obrowo oraz Medal Honorowy Gminy Obrowo. 

2. Odznaka Honorowa Gminy Obrowo (zwana dalej Odznaką) wykonana jest z metalu,  srebrzona 
i patynowana, ma kształt okrągłego medalu o średnicy 35 mm, z krawędzią obustronnie obwiedzioną wąskim, 
stylizowanym wieńcem wawrzynowym, z uszkiem i kółkiem do zawieszenia. Na stronie licowej widnieje 
wypukłe godło z ustalonego herbu Gminy, a w otoku wypukły napis majuskułowy „ZA ZASŁUGI DLA 
GMINY OBROWO” biegnący od dywizora w kształcie krzyża kawalerskiego u góry. Na stronie odwrotnej 
nanoszone są imię i nazwisko osoby wyróżnionej, a poniżej numer bieżący i data roczna przyznania odznaki. 

3. Odznaka zawieszona jest na wstążce rypsowej szerokości 35 mm, w barwach herbu Gminy: żółtej 
z dwoma paskami niebieskimi szerokości 10 mm w odległości 2,5 mm od krawędzi wstążki. 

4. Wzór graficzny Odznaki określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

5. Medal Honorowy Gminy Obrowo (zwany dalej Medalem) wykonany jest z metalu, srebrzony 
i patynowany, ma kształt okrągły, średnicę 62 mm, a krawędź od strony lica obwiedzioną wąskim, 
stylizowanym wieńcem wawrzynowym. Na stronie licowej widnieje wypukłe godło z ustalonego herbu Gminy 
i w otoku wypukły napis majuskułowy „ZA ZASŁUGI DLA GMINY OBROWO” biegnący od dywizora 
w kształcie krzyża kawalerskiego u góry. Na stronie odwrotnej nanoszona jest nazwa uhonorowanego 
podmiotu, a poniżej numer bieżący i data roczna przyznania medalu. 

6. Wzór graficzny Medalu określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 2. 1.    Odznakę nadaje się osobom fizycznym, a Medal osobom prawnym, stowarzyszeniom 
i organizacjom społecznym i kulturalnym, których działalność przyczyniła się w szczególny sposób do 
gospodarczego, kulturalnego i społecznego rozwoju Gminy Obrowo. 

2. Nadanie Odznaki i Medalu następuje w drodze uchwały Rady Gminy Obrowo podjętej na wniosek 
Komisji Wyróżnień Gminy Obrowo (dalej zwanej Komisją Wyróżnień). 

3. Komisja Wyróżnień powoływana jest przez Radę Gminy Obrowo na czas trwania kadencji Rady. 

4. W skład Komisji Wyróżnień wchodzą: Przewodniczący Rady Gminy Obrowo, czterech członków 
wybranych przez Radę Gminy Obrowo i czterech członków wskazanych przez Wójta Gminy Obrowo. 

5. Komisja Wyróżnień na pierwszym posiedzeniu wybiera przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego 
oraz sekretarza. 

6. Komisja Wyróżnień działa na podstawie regulaminu przyjętego przez siebie najpóźniej na drugim 
posiedzeniu. 

7. Komisja Wyróżnień, po rozpatrzeniu wniosku, może podjąć uchwałę o jego akceptacji 
i przekazać decyzję Przewodniczącemu Rady Gminy Obrowo do wniesienia pod obrady Rady lub podjąć 
uchwałę o odrzuceniu wniosku. 

8. Z wnioskiem do Komisji Wyróżnień występować mogą: 

1) Przewodniczący Rady Gminy Obrowo; 

2) Wójt Gminy Obrowo; 

3) stałe komisje Rady Gminy Obrowo; 
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4) jednostki organizacyjne Gminy, stowarzyszenia i organizacje posiadające osobowość prawną, działające na 
terenie Gminy Obrowo; 

5) grupa co najmniej 25 mieszkańców Gminy Obrowo. 

9. W uzasadnionych przypadkach Komisja Wyróżnień może wystąpić do Rady Gminy o uchylenie uchwały 
o nadaniu Odznaki lub Medalu. Wystąpienia w tej sprawie kierować mogą, wraz z uzasadnieniem,  podmioty 
określone w ust. 8. 

10. Wniosek o nadanie Odznaki osobie fizycznej powinien zawierać dane personalne osoby przedstawionej 
do wyróżnienia oraz uzasadnienie, dokumentujące konkretne zasługi kandydata na rzecz mieszkańców Gminy, 
wykraczające poza podstawowe obowiązki zawodowe lub służbowe. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 5 do 
niniejszej uchwały. 

11. Wniosek o nadanie Medalu podmiotowi nie będącemu osobą fizyczną winien zawierać charakterystykę 
dokonań danego podmiotu uzasadniającą nadanie Medalu. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 5 do niniejszej 
uchwały. 

12. Wnioski podmiotów określonych w ust. 8 w sprawie nadania Odznaki lub Medalu powinny być 
składane do Komisji Wyróżnień za pośrednictwem Sekretariatu Urzędu Gminy Obrowo. 

§ 3. 1.    Odznakę lub Medal wręcza się podczas uroczystej sesji Rady Gminy Obrowo lub podczas innych 
uroczystości gminnych. 

2. Odznakę lub Medal wręczają: Przewodniczący Komisji Wyróżnień wspólnie z Wójtem Gminy Obrowo. 

3. Uroczystość wręczenia Odznaki lub Medalu rozpoczyna wykonanie hymnu państwowego, w obecności 
symboli państwowych i gminnych. 

4. Osoby biorące udział w uroczystości występują w ubiorze wizytowym lub służbowym. 

5. Odznakę lub Medal wręcza się wraz z Dyplomem nadania Odznaki lub Medalu (zwanego dalej 
Dyplomem). 

6. Dyplom zawiera: 

᠆ w przypadku Odznaki imię i nazwisko osoby fizycznej, a w przypadku Medalu nazwę wyróżnionej instytucji 
lub organizacji; 

᠆ datę podjęcia uchwały przez Radę Gminy Obrowo; 

᠆ podpisy Przewodniczącego Rady Gminy Obrowo i Wójta Gminy Obrowo; 

᠆ uwierzytelniony jest odciskiem pieczęci Gminy Obrowo. 

7. Wzory Dyplomu znajdują się w załącznikach nr 3 i 4 do niniejszej uchwały. 

8. Odznakę nosi się na lewej piersi ubioru wizytowego lub służbowego, po orderach 
i odznaczeniach, głównie podczas świąt państwowych i regionalnych, uroczystości państwowych, regionalnych 
i wojskowych. 

9. Koszty wykonania Odznaki i Medalu oraz wydatki związane z ich nadaniem pokrywane są z budżetu 
Gminy Obrowo. 

10. Komisja Wyróżnień wydaje zgodę na sporządzenie duplikatu Odznaki, Medalu lub towarzyszących ich 
nadaniu Dyplomów w przypadku ich utraty. Decyzję podejmuje się na wniosek wyróżnionego, który ponosi 
koszt wykonania duplikatów. 

11. Uhonorowanie Odznaką lub Medalem zostaje potwierdzone wpisem do Rejestru Wyróżnień Gminy 
Obrowo. 
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§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Obrowo. 

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

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Roman Skórski 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXI/157/2020

Rady Gminy Obrowo

z dnia 24 września 2020 r.
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXI/157/2020

Rady Gminy Obrowo

z dnia 24 września 2020 r.

Id: 34CED964-26A3-4534-A4CF-61F25E140581. Podpisany Strona 1



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXI/157/2020

Rady Gminy Obrowo

z dnia 24 września 2020 r.
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Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXI/157/2020

Rady Gminy Obrowo

z dnia 24 września 2020 r.
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Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXI/157/2020 

Rady Gminy Obrowo 

z dnia 24 września 2020 r. 

WNIOSEK 

O NADANIE ODZNAKI HONOROWEJ / MEDALU HONOROWEGO*  
GMINY OBROWO 

1.Nr NIP/PESEL 
 
………………/………………….. 
 
2.REGON (wypełniają tylko podmioty) 
 
………………………………………
……… 

3.Imię i nazwisko osoby zgłoszonej do nadania Odznaki / Nazwa podmiotu 
zgłoszonego do nadania Medalu* 
 
………………………………………………………… 
 
4.Obywatelstwo (wypełniają tylko osoby fizyczne) 
 
………………………………………………………… 

5.Adres podmiotu /osoby fizycznej* 
Województwo ………………….................................................. 
Miejscowość  …………………………...................................... 
Kod pocztowy …………………..... 
 
Ulica ............................................ Nr domu ........... Nr lokalu ……… 
6.Miejsce zakładu pracy (wypełnia tylko osoba fizyczna) …………………………………………………… 
Adres zakładu pracy………………………………………………………………………………. 

7. Uzasadnienie wniosku – ze szczególnym uwzględnieniem zasług dla Gminy Obrowo 
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8.Wnoszę o nadanie Odznaki/Medalu* Honorowej/Honorowego Gminy Obrowo 
 
 
Osoba/Podmiot* sporządzający wniosek 
 
 
 
 
Data...............20..........r.      .........................................Pieczęć......................................Własnoręczny podpis wnioskodawcy 
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 9.Ewentualne dodatkowe opinie 

10. Opinia Komisji Wyróżnień Gminy Obrowo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr protokołu................................  Data....................20....r.     ..................................Podpis Przewodniczącego Komisji 11. Uchwała Rady Gminy 
 
 
Uchwałą Nr.................Rady Gminy z dnia ..........................20....roku przyznano Odznakę Honorową za Zasługi dla Gminy 
Obrowo/Medal Honorowy za Zasługi dla Gminy Obrowo* 
 
 
Data........................ 20......r .     Podpis .............................................................................................................................. 

*niepotrzebne skreślić
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r.
poz. 713) 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
zgodnie z zasadami heraldyki, weksylologii i miejscową tradycją historyczną i wymagają zaopiniowania
przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej.

Wójt Gminy Obrowo zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach
przekazał do zaopiniowania Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji projekt uchwały w sprawie
ustanowienia Odznaki Honorowej i Medalu Honorowego Gminy Obrowo, a także zasad, trybu ich
nadawania i wręczania oraz sposobu ich noszenia wraz z projektem graficznym Odznaki Honorowej
i Medalu Honorowego Gminy Obrowo.

Komisja Heraldyczna uchwałą nr 23-1332/O/2020 z dnia 12.03.2020 r. w sprawie projektów Odznaki
Honorowej i Medalu Honorowego Gminy Obrowo, pozytywnie zaopiniowała projekt Odznaki Honorowej
i Medalu Honorowego Gminy Obrowo. Na podstawie uchwały Komisji Heraldycznej, Minister Spraw
Wewnętrznych i Administracji pismem nr DAP-WN-73-23/2019 KH-1332 z dnia 18.05.2020 r. również
przedłożony projekt zaopiniował pozytywnie.

Wójt Gminy Obrowo na podstawie art. 6 ust. 1 zdanie drugie ustawy z dnia 21 grudnia 1978r.
o odznakach i mundurach pismem z dnia 27.05.2020r. wystąpił do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
o wyrażenie zgody na ustalenie wzoru Odznaki Honorowej Gminy Obrowo oraz sposobu jej noszenia.
Prezydent RP pismem z dnia 04.06.2020 r. znak BON.42.4.2020 wyraził wymaganą zgodę.

Mając powyższe na uwadze, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Id: 34CED964-26A3-4534-A4CF-61F25E140581. Podpisany Strona 1




