
  

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia  26 listopada 2013 r. 

 

 

Regulamin przyznawania medalu „Zasłużony dla Miasta Bielsk Podlaski” 

 

 

§ 1. Medal „Zasłużony dla Miasta Bielsk Podlaski”, zwany dalej „Medalem” jest 

przyznawany szczególnie zasłużonym dla miasta Bielsk Podlaski, którzy swoją działalnością 

przyczynili się do gospodarczego, kulturowego i społecznego rozwoju oraz promocji miasta 

Bielsk Podlaski lub poprzez swój dorobek i osiągnięcia zasługują na szczególne uznanie. 

 

§ 2. 1. Pamiątkowy medal przyznawany jest: 

 

1) osobom fizycznym i prawnym, organizacjom społecznym oraz stowarzyszeniom; 

2) cudzoziemcom jako wyraz uznania dla ich działań i zasług dla rozwoju miasta; 

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach może być przyznany jako wyróżnienie 

pośmiertne. 

3. Medalu nie mogą otrzymywać radni Miasta Bielsk Podlaski w trakcie trwania kadencji 

oraz pracownicy Urzędu Miasta Bielsk Podlaski w trakcie trwania stosunku pracy. 

4. Medal jest przyznawany tej samej osobie tylko jeden raz. 

 

§ 3. 1. Medal przyznaje Burmistrz Miasta z własnej inicjatywy lub na wniosek: 

 

1) Przewodniczącego Rady Miasta Bielsk Podlaski; 

2) Komisji Rady Miasta Bielsk Podlaski; 

3) uprawnionego organu instytucji lub organizacji pozarządowych; 

4) 50 obywateli posiadających czynne prawa wyborcze. 

§ 4. 1. Wniosek o przyznanie medalu składa się na formularzu będącym  załącznikiem  

nr 1 lub 2 do niniejszego Regulaminu. 

 
2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 wnioskodawca dołącza oświadczenie o 

wyrażeniu zgody na udział w procedurze związanej z przyznaniem medalu „Zasłużony dla 
Miasta Bielsk Podlaski”. 

 

3. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu. 

 

4. Obowiązek złożenia oświadczenia dotyczącego zgody kandydata nie dotyczy 

sytuacji, o której mowa w § 2 ust. 2. 



  

§ 5. 1. Wnioski o przyznanie medalu składa się do Urzędu Miasta Bielsk Podlaski  

ul. M. Kopernika 1. 

 

2. Formularz zgłoszeniowy jest udostępniany na stronie internetowej Urzędu Miasta 

Bielsk Podlaski. 

 

3. Prowadzeniem spraw związanych z nadaniem medalu zajmuje się Referat Obsługi 

Burmistrza i Rady Miasta. W referacie dokonywana jest weryfikacja pod względem 

formalnym i pod względem spełnienia warunków określonych w § 2 Regulaminu. 

 

§ 6. Medal przyznaje Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski po uzyskaniu opinii Kapituły 
Medalu Zasłużony dla Miasta Bielsk Podlaski, zwanej dalej „Kapitułą”. 

 

§ 7. 1. Kapitułę i jej członków powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta, który określa 

również skład Kapituły oraz czas jej trwania. 

 

2. W skład Kapituły wchodzą trzej radni Rady Miasta, których wybór następuje w 

formie uchwały Rady Miasta Bielsk Podlaski oraz przedstawiciele środowisk gospodarczych, 

kulturalnych, społecznych i innych. 

 

§ 8. 1. Ceremonii wręczenia przyznanego medalu dokonuje Burmistrz Miasta Bielsk 

Podlaski podczas uroczystej sesji Rady Miasta, w czasie obchodów Dni Bielska Podlaskiego 

lub w innych okolicznościach uzasadniających jego wręczenie. 

 

2. Wraz z medalem wręcza się Akt Przyznania Medalu „Zasłużony dla Miasta Bielsk 

Podlaski”. 

 
3. Uhonorowana osoba dokonuje wpisu w pamiątkowej księdze – „Zasłużony dla 

Miasta Bielsk Podlaski”. 

 
§ 9. 1.Ewidencję wniosków i przyznanych medali prowadzi Referat Obsługi i Burmistrza 

Miasta. 

 

2. Wykaz osób wyróżnionych medalem wraz z przedstawieniem sylwetki umieszcza  

się na stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski. 


