Uchwała Nr XXXVIII/213/2010
Rady Miejskiej
w Głuszycy
z dnia 29 marca 2010

w sprawie przyjęcia Regulaminu nadawania Honorowego Obywatelstwa Gminy
Głuszyca

Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Głuszycy u c h w a l a,
co następuje:
§ 1. Przyjmuje się „ Regulamin nadawania Honorowego Obywatelstwa Gminy
Głuszyca”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głuszycy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

W chwili obecnej nie funkcjonuje regulacja prawna w formie uchwały dotycząca zasad
nadawania honorowego obywatelstwa Gminy Głuszyca. Stan prawny w tej formie nie był
przedmiotem wcześniejszej regulacji, nie występują więc różnice pomiędzy
projektowanym a dotychczasowym stanem prawnym.
Wprowadzenie w życie proponowanego projektu uchwały pozwoli na honorowanie osób
szczególnie zasłużonych dla Gminy Głuszyca.
Środki na realizację uchwały zostaną zabezpieczone w budżecie Gminy Głuszyca.

Załącznik do
Uchwały Nr XXXVIII/213/2010
Rady Miejskiej Głuszyca
z dnia 29 marca 2010 r.

REGULAMIN NADAWANIA HONOROWEGO OBYWATELSTWA
GMINY GŁUSZYCA
§ 1.1 Rada Miejska przyznaje osobom szczególnie zasłużonym dla gminy we wszystkich
dziedzinach życia: społecznego, gospodarczego, politycznego, kultury i innych oraz za wkład
w promocję gminy tytuł „Honorowego Obywatela Gminy Głuszyca”.
2. Honorowe Obywatelstwo Gminy Głuszyca, zwane dalej Honorowym Obywatelstwem jest
wyrazem najwyższego wyróżnienia i uznania Rady.
3. Honorowe Obywatelstwo może być nadane żyjącym obywatelom polski i cudzoziemcom.
4. Honorowe Obywatelstwo może być nadane tej samej osobie tylko jeden raz.
5. W celu nadania rangi szczególności wyróżnieniu Honorowym Obywatelstwem Gminy
Głuszyca, wyróżnienie to może być przyznane dwa razy w trakcie kadencji Rady Miejskiej.

§ 2.1 Z wnioskiem o nadanie Honorowego Obywatelstwa mogą występować:
1) Przewodniczący Rady,
2) Burmistrz Głuszycy,
3) Stałe Komisje Rady,
4) Organizacje społeczne, polityczne, związkowe oraz organizacje pozarządowe
działające na terenie gminy Głuszyca,
5) Mieszkańcy w liczbie co najmniej 500.
2. Pisemny wniosek o nadanie Honorowego Obywatelstwa powinien zawierać w
szczególności:
1) dane o kandydacie,
2) określenie zasług uzasadniających Jego wyróżnienie.
3. Wnioski o nadanie Honorowego Obywatelstwa można składać w dowolnym czasie.
4. Przewodniczący Rady przyjmuje ustne oświadczenie osoby nominowanej wyrażającej
zgodę na przyjęcie Honorowego Obywatelstwa.
5. Wnioski o nadanie Honorowego Obywatelstwa analizują i opiniują komisje stałe Rady
Miejskiej w Głuszycy.
6. Wzór wniosku określa załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
§ 3. Uchwałę w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatelstwa podejmuje Rada Miejska
w głosowaniu bezwzględną większością głosów.
§ 4. Osoba wyróżniona otrzymuje Akt Nadania Honorowego Obywatelstwa ( wzór określa
załącznik nr 2 do Regulaminu) i Odznakę Honorowego Obywatela Gminy Głuszyca
( wzór określa załącznik nr 3 do Regulaminu ).
§ 5. 1.Wręczenie Aktu Nadania Honorowego Obywatelstwa i Odznaki Honorowego
Obywatela Gminy Głuszyca odbywa się w czasie uroczystej sesji Rady Miejskiej w
Głuszycy.

2. W szczególnym wypadku akt nadania i odznaka mogą być wręczone w innym miejscu.
3. Wręczenie aktu nadania i odznaki jest poprzedzone prezentacją zasług wyróżnionej osoby,
będących podstawą nadania Honorowego Obywatelstwa.
4. Wręczenia aktu i odznaki dokonuje Przewodniczący Rady Miejskiej.
§ 6. 1. Osobie wyróżnionej Honorowym Obywatelstwem przysługują następujące przywileje:
1) używanie tytułu „Honorowego Obywatela Gminy Głuszyca:
2) uczestniczenia – na prawach Gościa Honorowego – we wszystkich Sesjach
Rady Miejskiej oraz w uroczystościach o charakterze gminnym.
3) bezpłatny wstęp na imprezy okolicznościowe organizowane przez Gminę.
2. Do korzystania z przywilejów wymienionych w ust. 1 upoważnia legitymacja wystawiona
przez Biuro Obsługi Rady Miejskiej, podpisana przez Przewodniczącego Rady Miejskiej.
§ 7. Rada Miejska w trybie określonym do nadawania tytułu może podjąć decyzję o cofnięciu
tytułu Honorowego Obywatela, w razie:
1) prawomocnego skazania osoby wyróżnionej za przestępstwo umyślne,
2) stwierdzenia, że osoba wyróżniona dopuściła się czynu, wskutek którego stała się niegodna
tego tytułu,
3) wyjścia na jaw istotnych dla sprawy okoliczności faktycznych uniemożliwiających nadanie
tytułu, istniejących w dniu podejmowania uchwały w sprawie nadania Honorowego
Obywatelstwa, które nieznane były Radzie.
§ 8. Przewodniczący Rady Miejskiej prowadzi Księgę Honorowych Obywateli Gminy
Głuszyca.

Załącznik nr 1
do Regulaminu nadawania
Honorowego Obywatelstwa Gminy Głuszyca

WNIOSEK
O NADANIE TYTUŁU
„ HONOROWY OBYWATEL GMINY GŁUSZYCA”

1. Wnioskodawca........................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
2. Dane o podmiocie wyróżnienia:
nazwisko i imię ...........................................................................................................................
imiona rodziców..........................................................................................................................
data i miejsce urodzenia ..............................................................................................................
obywatelstwo ...............................................................................................................................
miejsce zamieszkania ........................................................................
3. Uzasadnienie wniosku:
(szczegółowy opis kandydata uzasadniający nadanie tytułu Honorowego Obywatela)
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

....................................
(data)
wnioskodawcy)

..................................................
(podpis/pieczęć

Załącznik nr 2
do Regulaminu nadawania
Honorowego Obywatelstwa Gminy Głuszyca

HERB GMINY GŁUSZYCA

RADA MIEJSKA W GŁUSZYCY
Uchwałą nr ……….z dnia ………….
nadała
Pani/Panu ……………………………………………….

TYTUŁ HONOROWEGO OBYWATELSTWA GMINY GŁUSZYCA
I ODZNAKĘ HONOROWEGO OBYWATELA GMINY GŁUSZYCA

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Głuszycy

Głuszyca, dnia ……………….

Załącznik nr 3
do Regulaminu nadawania
Honorowego Obywatelstwa Gminy Głuszyca

