Tekst po zmianie SP.ORG.0151-257/10 z dnia 11.01.2010r.

ZARZĄDZENIE NR PC.ORG.0151-178/09
PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA
z dnia 27 kwietnia 2009 r.

w sprawie ustanowienia Odznaki „Kamrat Rudzki” nadawanej przez Prezydenta Miasta
Ruda Śląska, określenia jej wzoru i regulaminu nadawania

Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i § 26 Statutu
Miasta Ruda Śląska ustanowionego uchwałą nr Nr 955/LIII/2006 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej
z dnia 12 stycznia 2006 r. (tekst jednolity Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 29 poz. 861 z późn. zm.)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustanowić odznakę „Kamrat Rudzki”, która będzie nadawana osobom zasłuŜonym dla
Miasta Ruda Śląska, zwaną dalej „Odznaką”.
2. Wzór odznaki zawiera załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Odznaka nadawana jest osobie fizycznej, prawnej, jednostce organizacyjnej
nieposiadającej osobowości prawnej, stowarzyszeniu oraz innemu podmiotowi w uznaniu zasług
za działalność na rzecz miasta Ruda Śląska, która w znaczący sposób przyczyniła się do jego
promocji, rozwoju gospodarczego, kulturalnego i naukowego.
2. Odznaka moŜe być nadana w uznaniu za działania i inicjatywy podejmowane na rzecz
mieszkańców miasta Ruda Śląska.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odznaka moŜe być nadana jako wyróŜnienie
pośmiertne.

§ 3. 1. Odznakę nadaje Prezydent Miasta Ruda Śląska w drodze zarządzenia.
2. Do występowania z wnioskiem o nadanie wyróŜnienia upowaŜnione są osoby fizyczne,
prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, stowarzyszenia oraz inne
podmioty.
3. Prezydent Miasta moŜe podjąć decyzję o przyznaniu odznaki z własnej inicjatywy.
4. Wniosek o nadanie odznaki powinien zawierać dane wnioskodawcy, dane identyfikacyjne
podmiotu przedstawionego do wyróŜnienia oraz uzasadnienie prezentujące jego dokonania będące
podstawą wyróŜnienia.
5. Wnioski o nadanie odznaczenia rozpatruje Prezydent Miasta Ruda Śląska w ciągu miesiąca
od daty złoŜenia.
6. O decyzji Prezydenta Miasta wnioskodawca informowany jest pisemnie.

§ 4. 1. Odznakę wręcza Prezydent Miasta Ruda Śląska.
2. Odznakę nosi się na prawej stronie piersi, po odznakach orderów i odznaczeń.

§ 5. 1. Prezydent Miasta Ruda Śląska moŜe podjąć decyzję o pozbawieniu odznaki
w przypadku wprowadzenia w błąd przez wnioskodawcę, co do zasadności przyznania odznaki oraz
gdy wyróŜniony dopuścił się czynu, wskutek którego stał się niegodnym tego wyróŜnienia.
2. Decyzję, o której mowa w ust.1 Prezydent Miasta podejmuje na wniosek podmiotów
wymienionych w § 3 ust. 2, lub z własnej inicjatywy.

§ 6. Wydanie duplikatu odznaki moŜe nastąpić w przypadku utraty, zniszczenia lub kradzieŜy
odznaki.

§ 7. Ewidencję nadanych odznak prowadzi Kancelaria Prezydenta Miasta.

§ 8. Wykonanie zarządzenia powierzyć Naczelnikowi Kancelarii Prezydenta Miasta.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta
Andrzej Stania

załącznik nr 1 do zarządzenia
nr SP.ORG.0151-257/10
z dnia 11.01.2010 r.
Wzór odznaki „Kamrat Rudzki”.

Odznaka „Kamrat Rudzki” to krąŜek o średnicy 36 mm wykonany ze srebra. Pośrodku odznaki,
nieznacznie przesunięty w górę i prawo, znajduje się, odstający od płaszczyzny odznaki, okrąg
z wypukłym herbem Miasta Ruda Śląska”. Promieniście od okręgu umieszczone są wypukłe napisy z
nazwami wszystkich dzielnic miasta. Wszystkie litery oraz postać św. Barbary w herbie są pozłacane.
Odwrotna strona odznaki jest gładka bez zdobień.

30 mm

45 mm

23 mm

Odznaka „Kamrat Rudzki” zawieszona jest na wstąŜce szerokości 30 mm w kolorach flagi Miasta
Ruda Śląska.

