
Uchwała Nr XXVI/161/20 

Rady Gminy Gozdowo 

z dnia 31 sierpnia 2020 roku 

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 57/XI/07 Rady Gminy Gozdowo  z  dnia                        

21 września  2007 roku w sprawie ustanowienia tytułu  „Honorowy Obywatel Gminy 

Gozdowo   i  odznaczenia  pamiątkowego  „Zasłużony dla Gminy Gozdowo”,   

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku                                           

o samorządzie gminnym  (tekst  jednolity Dz. U. z 2020 poz. 713 z późn. zm.),           

                      

Rada Gminy  Gozdowo uchwala, co następuje:  

 

§ 1. 

W Załączniku nr 1 do Uchwały nr 57/XI/07 Rady Gminy Gozdowo  z  dnia  21 września  

2007 roku w sprawie ustanowienia tytułu  „Honorowy Obywatel Gminy Gozdowo                 

i  odznaczenia  pamiątkowego  „Zasłużony dla Gminy Gozdowo”  § 3. otrzymuje 

brzmienie „Tytuł "Honorowy Obywatel Gminy Gozdowo" nadaje  Rada  Gminy w drodze 

uchwały podjętej  na wniosek radnych, przewodniczącego Rady lub wójta zwykłą 

większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady,                          

w głosowaniu jawnym”. 

 

§ 2. 

W Załączniku nr 2 do Uchwały nr 57/XI/07 Rady Gminy Gozdowo  z  dnia                                  

21 września  2007 roku w sprawie ustanowienia tytułu  „Honorowy Obywatel Gminy 

Gozdowo  i  odznaczenia  pamiątkowego  „Zasłużony dla Gminy Gozdowo” 

otrzymuje brzmienie „Odznaczenie  „Zasłużony dla Gminy Gozdowo" przyznaje  Rada  

Gminy w drodze uchwały  podjętej  na  wniosek  radnych, przewodniczącego Rady 

lub  wójta  zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego  

składu rady, w głosowaniu jawnym.” 

 

§ 3. 

 Wykonanie   uchwały powierza się  Wójtowi Gminy  Gozdowo.  

 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy 
             

                                                                                /-/   Dariusz Śmigielski 



 

 
 

UZASADNIENIE 

do Uchwały Nr XXVI/161/20 

Rady Gminy Gozdowo 

    z dnia 31 sierpnia 2020 roku 
 

 
Zmiana Uchwały Nr 57/XI/07 Rady Gminy Gozdowo  z  dnia   21 września  2007 

roku w sprawie ustanowienia tytułu  „Honorowy Obywatel Gminy Gozdowo                             

i  odznaczenia  pamiątkowego  „Zasłużony dla Gminy Gozdowo” podyktowania jest 

koniecznością dostosowania zapisów Regulaminów w części dotyczącej sposobu 

podejmowania uchwał w sprawie nadawania tytułu „Honorowego Obywatela Gminy 

Gozdowo” oraz przyznawania odznaczeń pamiątkowych „Zasłużony dla Gminy 

Gozdowo”   do  zapisów Ustawy o samorządzie gminnym jako aktu wyższego rzędu.   

Art. 11b ust. 1 usg stanowi, że działalność organów gminy jest jawna,                                 

a ograniczenia w tym zakresie mogą wynikać wyłącznie z ustaw. Art. 14 usg stanowi, 

że uchwały Rady Gminy zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co 

najmniej połowy ustawowego składu rady gminy w głosowaniu jawnym, chyba, że 

ustawa stanowi inaczej (art. 14 ust. 1 ustawy).   Przedmiotowa regulacja wprowadza 

zasadę jawnego głosowania przez Radnych samorządu gminnego ponadto 

wprowadza zasadę, że głosowanie inne niż jawne może być przeprowadzone tylko                  

i wyłącznie na podstawie upoważnienia ustawowego. 

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały uważa się za uzasadnione. 

 
 
 

Przewodniczący Rady Gminy 
             

                                                                                /-/   Dariusz Śmigielski 
 


