UCHWAŁA NR XXVII/180/2009
RADY GMINY POKÓJ
Z DNIA 23 LUTEGO 2009 R.
w sprawie ustanowienia Regulaminu nadawania tytułu
„Honorowego Obywatela Gminy Pokój”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn zm.), Rada Gminy Pokój uchwala co
następuje :

§1
Ustanawia się Regulamin nadawania tytułu „Honorowego Obywatela Gminy Pokój”
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pokój
§ 3
Traci moc uchwała Nr XXXIX/190/98 Rady Gminy Pokój w sprawie ustanowienia tytułu
„Honorowy obywatel Gminy Pokój”
§ 4
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały
nr XXVII/180/2009
Rady Gminy Pokój
z dnia 23 lutego 2009 r.

REGULAMIN NADAWANIA TYTUŁU
„HONOROWY OBYWATEL GMINY POKÓJ”
§1
1. Tytuł „Honorowy Obywatel Gminy Pokój jest szczególnym wyrazem uhonorowania
osoby za zasługi na rzecz Gminy Pokój.
2. Honorowe Obywatelstwo nadawane jest osobom szczególnie zasłuŜonym dla Gminy
Pokój, a takŜe wybitnym osobistościom, zgodnie z ustaleniami zawartymi w niniejszym
regulaminie.
3. Tytuł moŜe być nadawany osobom nie zamieszkałym na terenie Gminy Pokój, zarówno
obywatelom polskim jak i cudzoziemcom.
4. Tytuł "Honorowego Obywatela Gminy Pokój" nadaje Rada Gminy Pokój.
§2
Honorowe Obywatelstwo moŜe być nadane tej samej osobie tylko jeden raz.
§3
Z wnioskiem o nadanie Honorowego Obywatelstwa mogą występować:
- Przewodniczący Rady Gminy Pokój,
- Komisje Rady i Kluby Radnych,
- Wójt Gminy Pokój,
- stowarzyszenia, organizacje społeczno - polityczne i wyznaniowe,
- 50 mieszkańców Gminy Pokój.
§4
1. Pisemny wniosek o nadanie Honorowego Obywatelstwa powinien zawierać:
a) dane o kandydacie określone we wniosku stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego
regulaminu,
b) określenie zasług uzasadniających jego wyróŜnienie, charakterystykę kandydata oraz
jego zgodę.
2. Wniosek winien być pozytywnie zaopiniowany przez komisję doraźną powołaną przez
Radę Gminy Pokój.
§5
Uchwałę w sprawie Honorowego Obywatelstwa Rada podejmuje w głosowaniu jawnym,
bezwzględną większością głosów.

§6
Osoba wyróŜniona otrzymuje „Akt Nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Pokój
zgodnie ze wzorem stanowiącym zał. nr 2 do niniejszego regulaminu.

§7
Nadanie Honorowego Obywatelstwa ma uroczysty charakter i poprzedzone powinno być
prezentacją zasług wyróŜnionej osoby. Do wręczenia Honorowego Obywatelstwa
upowaŜnieni są Przewodniczący Rady i Wójt Gminy.
§8
Osobie wyróŜnionej Honorowym Obywatelstwem przysługują w szczególności następujące
przywileje:
- uŜywanie tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Pokój",
- uczestniczenie na prawach honorowego gościa w zwyczajnych, nadzwyczajnych,
uroczystych sesjach Rady oraz w innych uroczystościach o charakterze lokalnym.
§9
Rejestr osób wyróŜnionych Honorowym Obywatelstwem prowadzi Biuro Rady Gminy.
§ 10
1. Utrata tytułu Honorowego Obywatelstwa następuje w przypadku prawomocnego skazania
osoby za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.
2. Rada Gminy Pokój moŜe pozbawić honorowego obywatelstwa w razie dopuszczenia się
przez osobę uhonorowaną czynu niegodnego.
§ 11
1. Obsługę techniczno – organizacyjną w zakresie spraw związanych z nadawaniem tytułu
„Honorowy Obywatel Gminy Pokój” prowadzi biuro Rady Gminy Pokój.
2. Koszty związane z ustanowieniem oraz nadaniem Honorowego Obywatelstwa pokrywane
są z budŜetu Gminy.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

WNIOSEK
o nadanie tytułu
„HONOROWY OBYWATEL GMINY POKÓJ”
1. Wnioskodawca………………………………………………………………………
(w przypadku grupy zorganizowanej dołączyć listę podpisów)

2. Dane dotyczące osoby wyróŜnionej:
1) Data i miejsce urodzenia.............................................................................................
2) Adres zamieszkania ....................................................................................................
3) Wykształcenie i zawód ...............................................................................................
4) Miejsce pracy .............................................................................................................
5) Obywatelstwo .............................................................................................................
3. Uzasadnienie wniosku:
(charakterystyka osoby wyróŜnionej)

…………………………………
miejscowość i data

4. Opinia komisji

……………………………….
podpis wnioskodawcy

Załącznik nr 2 do Regulaminu

RADA GMINY POKÓJ

AKT NADANIA NR ………..

Pokój, dnia ………………..

UCHWAŁĄ NR ……………………..
RADY GMINY POKÓJ
Z DNIA …………………….
NADANO

…………………………………………………………
imię i nazwisko

TYTUŁ

HONOROWY
OBYWATEL GMINY POKÓJ
Pieczęć okrągła gminy

Przewodniczący Rady Gminy Pokój

Wójt Gminy Pokój

Dane techniczne:
1.
2.

Twarda oprawa (skórzana) okładki z nadrukiem – AKT NADANIA HONOROWEGO OBYWATELSTWA
GMINY POKÓJ]
format A-4 , papier ozdobny biały lub kremowy.

