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Poz. 2140
UCHWAŁA NR XVII/148/16
RADY MIEJSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE
z dnia 29 czerwca 2016 r.

w sprawie ustanowienia tytułów: „Honorowy Obywatel Gminy Włoszczowa” i „Zasłużony dla Gminy
Włoszczowa”.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 i art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Ustanawia się tytuł „Honorowy Obywatel Gminy Włoszczowa”.
2. Tryb i zasady nadawania tytułu określa Regulamin stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały.
§ 2. 1. Ustanawia się tytuł „Zasłużony dla Gminy Włoszczowa”.
2. Tryb i zasady nadawania tytułu określa Regulamin stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Włoszczowa.
§ 4. Traci moc uchwała Nr IV/21/07 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 7 lutego 2007r. w sprawie
uchwalenia „Regulaminu Nadawania Tytułu Honorowy Obywatel Miasta Włoszczowy”.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Grzegorz Dudkiewicz
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Załącznik do Uchwały Nr XVII/148/16
RADY MIEJSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE
z dnia 29 czerwca 2016 r.
Regulamin określający tryb i zasady nadawania tytułu
„Honorowy Obywatel Gminy Włoszczowa”
§ 1. 1. Tytuł „Honorowy Obywatel Gminy Włoszczowa” jest najwyższym wyróżnieniem i uznaniem dla
zasług lub wybitnych osiągnieć, nadawanym przez Radę Miejską we Włoszczowie, osobom które:
1) cieszą się szczególnym autorytetem i uznaniem społeczności lokalnej;
2) mają wybitne zasługi dla Gminy Włoszczowa w dziedzinie:
a) gospodarki,
b) działalności kulturalnej, sportowej, oświatowej,
c) poprawy jakości życia społeczności lokalnej,
d) promocji Gminy Włoszczowa w kraju i na świecie.
§ 2. 1. Tytuł „Honorowy Obywatel Gminy Włoszczowa” może być nadawany osobom fizycznym, bez
względu na miejsce ich urodzenia, zamieszkania i narodowość z zastrzeżeniem ust. 2 .
2. Tytuł „Honorowy Obywatel Gminy Włoszczowa” nie jest nadawany osobom zamieszkującym na terenie
Gminy Włoszczowa.
§ 3. 1. Z inicjatywą o nadanie tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Włoszczowa”, wystąpić mogą:
1) Przewodniczący Rady Miejskiej;
2) Burmistrz Gminy Włoszczowa;
3) Grupa co najmniej 5 radnych;
4) Organizacje pozarządowe mające siedzibę na terenie Gminy Włoszczowa.
2. Wniosek o nadanie tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Włoszczowa”, powinien zawierać:
1) dane wnioskodawcy;
2) dane kandydata;
3) określenie zasług kandydata uzasadniających nadanie tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Włoszczowa”;
4) pisemną zgodę kandydata na:
a) nadanie tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Włoszczowa”,
b) przetwarzanie danych osobowych w związku z procedurą nadania tytułu.
3. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
§ 4. 1. Wnioski o nadanie tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Włoszczowa” należy składać na ręce
Przewodniczącego Rady Miejskiej w terminie od 2 stycznia do 30 czerwca każdego roku, z zastrzeżeniem
postanowień ust. 2.
2. W roku wejścia w życie uchwały wnioski należy składać w terminie do dnia 30 września 2016 r.
§ 5. 1. Wnioski o nadanie tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Włoszczowa”, spełniające wymogi
formalne, Przewodniczący Rady Miejskiej kieruje do zaopiniowania przez wszystkie stałe Komisje Rady.
2. Po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku przez większość stałych Komisji Rady, Przewodniczący Rady
Miejskiej umieszcza stosowny projekt uchwały w porządku obrad najbliższej sesji.
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3. Wnioski o nadanie tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Włoszczowa”, nie spełniające wymogów
formalnych pozostawiane są w aktach bez rozpatrzenia. Przewodniczący Rady Miejskiej w terminie 30 dni od
daty wpływu, informuje wnioskodawcę o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia.
§ 6. 1. Nadanie tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Włoszczowa” odbywa się na uroczystej sesji Rady
Miejskiej.
2. Wręczenia aktu nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Włoszczowa”, dokonują Przewodniczący
Rady Miejskiej i Burmistrz Gminy Włoszczowa.
§ 7. 1. Osoba wyróżniona tytułem „Honorowy Obywatel Gminy Włoszczowa” otrzymuje, akt nadania
tytułu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
2. Osoba wyróżniona tytułem „Honorowy Obywatel Gminy Włoszczowa” ma prawo do:
1) używania nadanego tytułu;
2) uczestniczenia na prawach honorowego gościa w:
a) sesjach Rady Miejskiej,
b) uroczystościach Gminy Włoszczowa,
c) imprezach sportowych, kulturalnych, rekreacyjnych i innych organizowanych przez Gminę Włoszczowa.
§ 8. 1. Osoby wyróżniane tytułem „Honorowy Obywatel Gminy Włoszczowa” posiadają również
uprawnienia nadane odrębnymi uchwałami Rady Miejskiej we Włoszczowie.
§ 9. 1. Imię i nazwisko osoby wyróżnionej wpisuje się do Księgi „Honorowych Obywateli Gminy
Włoszczowa”.
2. Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich prowadzi Księgę „Honorowych Obywateli Gminy
Włoszczowa”.
3. Wpis do Księgi „Honorowych Obywateli Gminy Włoszczowa” zawiera imię i nazwisko, numer uchwały
nadającej tytuł, uzasadnienie przyznania tytułu;
4. Informacja o osobach wyróżnionych tytułem „Honorowy Obywatel Gminy Włoszczowa” zamieszczana
jest na stronach internetowych Gminy Włoszczowa.
§ 10. Rada Miejska w trybie określonym do nadania tytułu może podjąć uchwałę o cofnięciu tytułu
„Honorowy Obywatel Gminy Włoszczowa”, w przypadku:
1) prawomocnego skazania osoby wyróżnionej;
2) stwierdzenia, że osoba wyróżniona dopuściła się czynu, wskutek którego stała się niegodna tytułu;
3) działania na szkodę Gminy Włoszczowa.
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Załącznik Nr 1
do Regulaminu określającego tryb i zasady
nadawania tytułu
„Honorowy Obywatel Gminy Włoszczowa”
WNIOSEK
o nadanie tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Włoszczowa”

1.Przewodniczący Rady
Miejskiej
we Włoszczowie
2.Burmistrz Gminy Włoszczowa
3.Grupa 5 radnych (lista nazwisk
pozostałych radnych w
załączeniu do wniosku)

DANE WNIOSKODAWCY :
……………………………………………………
(Imię i nazwisko)
……………………………………………………
(Imię i nazwisko)
……………………………………………………
(Imię i nazwisko radnego składającego wniosek )

4.Organizacje pozarządowe

(imię/imiona, nazwisko,
data i miejsce urodzenia,
adres zamieszkania
…………………………………
…………….
Data

……………………………………………………
(nazwa organizacji siedziba)
DANE KANDYDATA
……………………………………………………
………………………………………………………………………………
…………………………
UZASADNIENIE WNIOSKU
………………………………………………….
podpis (pieczęć wnioskodawcy)

Do wniosku należy załączyć pisemną zgodę kandydata:
1) na nadanie tytułu,
2) na przetwarzanie danych osobowych w związku z procedurą nadania tytułu
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Załącznik Nr 2
do Regulaminu określającego tryb i zasady
nadawania tytułu
„Honorowy Obywatel Gminy Włoszczowa”
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Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XVII/148/16
Rady Miejskiej we Włoszczowie
z dnia 29 czerwca 2016 r.
Regulamin określający tryb i zasady nadawania tytułu
„Zasłużony dla Gminy Włoszczowa”
§ 1. 1. Ustanawia się tytuł „Zasłużony dla Gminy Włoszczowa”, przyznawany przez Radę Miejską we
Włoszczowie:
1) osobom fizycznym zamieszkałym na terenie Gminy Włoszczowa;
2) osobom prawnym, jednostkom organizacyjnym mającym siedzibę, bądź prowadzącym działalność
gospodarczą lub społeczną na terenie Gminy Włoszczowa
- jako zaszczytne wyróżnienie za zasługi dla rozwoju Gminy Włoszczowa w dziedzinie:
gospodarczej, naukowej, społecznej, kulturalnej, sportowej, ochrony zdrowia i środowiska, promocji
Gminy Włoszczowa w kraju i za granicą.
§ 2. 1. Z inicjatywą o przyznanie tytułu „Zasłużony dla Gminy Włoszczowa”, wystąpić mogą:
1) Przewodniczący Rady Miejskiej;
2) Burmistrz Gminy Włoszczowa;
3) grupa co najmniej 5 radnych;
4) organizacje pozarządowe mające siedzibę na terenie Gminy Włoszczowa.
2. Wniosek, o przyznanie tytułu, o którym mowa w ust. 1 powinien zawierać:
1) dane i podpis wnioskodawcy/ów;
2) dane kandydata do tytułu, tj.:
a) imię/imiona i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, życiorys,
b) w przypadku osoby prawnej, jednostki organizacyjnej dane rejestrowe,
c) uzasadnienie;
3) pisemną zgodę kandydata na:
a) nadanie tytułu „Zasłużony dla Gminy Włoszczowa”,
b) przetwarzanie danych osobowych w związku z procedurą nadania tytułu.
3. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
§ 3. 1. Wniosek o nadanie tytułu „Zasłużony dla Gminy Włoszczowa” należy składać na ręce
Przewodniczącego Rady Miejskiej w terminie od 2 stycznia do 30 czerwca każdego roku, z zastrzeżeniem
postanowień ust. 2.
2. W roku wejścia w życie uchwały wnioski należy składać w terminie do dnia 30 września 2016 r.
3. Wniosek o nadanie tytułu, o którym mowa w ust. 1, spełniający wymogi formalne Przewodniczący Rady
Miejskiej kieruje do zaopiniowania przez wszystkie stałe Komisje Rady.
4. Po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku przez większość stałych Komisji Rady, Przewodniczący Rady
Miejskiej umieszcza stosowny projekt uchwały w porządku obrad najbliższej sesji.
5. Wnioski o nadanie tytułu „Zasłużony dla Gminy Włoszczowa”, nie spełniające wymogów formalnych
pozostawiane są w aktach bez rozpatrzenia. Przewodniczący Rady w terminie 30 dni od daty wpływu,
informuje wnioskodawcę o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia.
§ 4. 1. Nadanie tytułu „Zasłużony dla Gminy Włoszczowa” odbywa się na uroczystej sesji Rady Miejskiej.
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2. Wręczenia aktu nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Włoszczowa”, dokonuje Przewodniczący Rady
Miejskiej i Burmistrz Gminy Włoszczowa.
§ 5. 1. Osoba wyróżniona tytułem „Zasłużony dla Gminy Włoszczowa” otrzymuje akt nadania tytułu,
którego wzór określa załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
2. Osoba wyróżniona tytułem „Zasłużony dla Gminy Włoszczowa” ma prawo do:
1) używania tytułu,
2) uczestniczenia na prawach gościa honorowego w:
a) sesjach Rady Miejskiej,
b) innych uroczystościach organizowanych przez Gminę Włoszczowa.
§ 6. 1. Naczelnik
Włoszczowa”.

Wydziału

Spraw

Obywatelskich

prowadzi

Księgę

„Zasłużonych

dla

Gminy

2. Wpis do Księgi „Zasłużonych dla Gminy Włoszczowa”, zawiera:
1) w przypadku osoby fizycznej: imię i nazwisko, numer uchwały nadającej tytuł, uzasadnienie przyznania
tytułu;
2) w przypadku osoby prawnej: nazwę, adres siedziby i numer wpisu do właściwego rejestru, numer uchwały
nadającej tytuł, uzasadnienie przyznania tytułu.
3. Informacja o osobach wyróżnionych tytułem „Zasłużony dla Gminy Włoszczowa”
zamieszczana jest na stronach internetowych Gminy Włoszczowa.
§ 7. Rada Miejska w trybie określonym do nadania tytułu może podjąć uchwałę o cofnięciu tytułu
„Zasłużony dla Gminy Włoszczowa”, w przypadku:
1) prawomocnego skazania osoby wyróżnionej,
2) stwierdzenia, że osoba wyróżniona dopuściła się czynu, wskutek którego stała się niegodna tytułu,
3) działania na szkodę Gminy Włoszczowa.
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Załącznik Nr 1
do Regulaminu określającego tryb i zasady
nadawania tytułu
„Zasłużony dla Gminy Włoszczowa”
WNIOSEK
o nadanie tytułu „Zasłużony dla Gminy Włoszczowa”

1.Przewodniczący Rady
Miejskiej
we Włoszczowie
2.Burmistrz Gminy Włoszczowa
3.Grupa 5 radnych (lista nazwisk
w załączeniu do wniosku)

DANE WNIOSKODAWCY :
……………………………………………………
(Imię i nazwisko)
……………………………………………………
(Imię i nazwisko)
……………………………………………………
(Imię i nazwisko radnego składającego wniosek )

4.Organizacje pozarządowe

(imię/imiona, nazwisko,
data i miejsce urodzenia, adres
zamieszkania
w przypadku osoby prawnej,
jednostki organizacyjnej dane
rejestrowe, siedziba

……………………………………………………
(nazwa organizacji siedziba)
DANE KANDYDATA
……………………………………………………
………………………………………………………………………………
…………………………
…………………………………………………..
UZASADNIENIE WNIOSKU

…………………………………
…………….
Data

………………………………………………….
podpis (pieczęć wnioskodawcy)

Do wniosku należy załączyć pisemną zgodę kandydata:
1. na nadanie tytułu,
2. na przetwarzanie danych osobowych w związku z procedurą nadania tytułu.
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Załącznik Nr 2
do Regulaminu określającego tryb i zasady
nadawania tytułu
„Zasłużony dla Gminy Włoszczowa”

