
UCHWAŁA NR XIV/126/2019
RADY GMINY SANTOK

z dnia 30 września 2019 r.

w sprawie honorowego obywatelstwa Gminy Santok oraz zasad i trybu jego nadawania

Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 14   ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 594 Ze zmianami) Rada Gminy Santok uchwala, co następuje:

§ 1. Mając na celu uhonorowanie obywateli za zasługi dla Gminy Santok ustanawia się tytuł Honorowego 
Obywatelstwa Gminy Santok.

§ 2. Zatwierdza się Regulamin Nadawania Honorowego Obywatelstwa Gminy Santok stanowiący załącznik 
nr 1 do niniejszej uchwały i będący jej integralną częścią.

§ 3. Koszty związane z nadawaniem Honorowego Obywatelstwa pokrywane będą z budżetu Gminy Santok.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Santok.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Lubuskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Renata Nowosad
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Załącznik do uchwały Nr XIV/126/2019

Rady Gminy Santok

z dnia 30 września 2019 r.

REGULAMIN

NADAWANIA HONOROWEGO OBYWATELSTWA GMINY SANTOK

§ 1. 1.  Tytuł "Honorowego Obywatelstwa Gminy Santok " jest wyrazem najwyższego wyróżnienia 
i uznania za działalność na rzecz Gminy Santok we wszystkich dziedzinach życia społecznego.

2. Tytuł nadawany jest przez Radę Gminy Santok osobom szczególnie zasłużonym dla Gminy Santok oraz 
innym wybitnym osobom.

§ 2. 1.  Tytuł może być nadawany obywatelom polskim lub cudzoziemcom.

2. Tytuł można nadać osobie żyjącej i za jej zgodą.

3. Tytułu Honorowego Obywatelstwa Gminy Santok może być nadany również pośmiertnie.

4. Tytuł może być nadany tej samej osobie tylko raz.

§ 3. Z wnioskiem o nadanie Tytułu mogą występować:

1. Przewodniczący Rady Gminy,

2. Komisje Rady Gminy,

3. Wójt Gminy,

4. Stowarzyszenia, organizacje społeczno-polityczne i wyznaniowe oraz grupa mieszkańców składająca się 
co najmniej z 20 osób - za pośrednictwem Wójta Gminy.

§ 4. Pisemny wniosek o nadanie Tytułu powinien zawierać:

1. Dane o kandydacie i jego charakterystykę,

2. Określenie zasług uzasadniających wyróżnienie,

3. Pisemną zgodę - w przypadku osoby żyjącej,

2. W przypadku, jeżeli wniosek składają stowarzyszenia, organizacje społeczno-polityczne i wyznaniowe - 
wniosek taki powinien być podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawców. Do 
wniosku należy dołączyć uchwały odpowiednich organów wnioskujących.

3. W przypadku, jeżeli wniosek składa grupa mieszkańców - do wniosku należy dołączyć listę grupy 
mieszkańców z podaniem adresu, nr PESEL i podpisem. Grupa mieszkańców powinna posiadać czynne 
i bierne prawo wyborcze.

4. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

§ 5. 1.  Wniosek o nadanie Tytułu składa się Przewodniczącemu Rady za pośrednictwem Urzędu Gminy.

2. Komisją wiodącą w sprawie nadania Tytułu jest komisja Rady Gminy właściwa ds. kultury, która 
wniosek opiniuje.

§ 6. Uchwałę w sprawie nadania Tytułu podejmuje Rada Gminy Santok.

§ 7. 1.  Osoba uhonorowana otrzymuje Akt Nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Santok wraz 
z pamiątkowym medalem i dyplomem honorowym. 

2. Wręczenie aktu nadania Tytułu następuje na uroczystej Sesji Rady Gminy Santok lub na innej 
uroczystości i poprzedzone jest prezentacją zasług wyróżnionej osoby.

3. Jeżeli osoba wyróżniona tytułem zmarła przed wręczeniem aktu nadania , a także w przypadku nadania 
Tytułu pośmiertnie, akt nadania  przekazuje się na ręce najbliższej rodziny uhonorowanej osoby.

4. Wręczenia aktu dokonuje Przewodniczący Rady Gminy Santok lub Wiceprzewodniczący Rady oraz 
Wójt Gminy Santok.
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§ 8. Osobie wyróżnionej Tytułem przysługują następujące przywileje:

1. Używanie tytułu "Honorowego Obywatela Gminy Santok"

2. Uczestniczenie na prawach honorowego gościa w sesjach Rady Gminy oraz innych uroczystościach 
o charakterze gminnym.

§ 9. W Urzędzie Gminy prowadzi się księgę Honorowych Obywateli Gminy Santok                 z wpisem 
osób uhonorowanych oraz podaniem ich danych i zasług, dla których Rada Gminy podjęła uchwałę o nadaniu 
honorowego obywatelstwa.

§ 10. 1.  Rada może pozbawić Tytułu Honorowego Obywatela Santoka w razie stwierdzenia, że nadanie 
tytułu nastąpiło w wyniku wprowadzenia w błąd, lub dopuszczenia się przez wyróżnionego czynu wskutek, 
którego stał się niegodny tytułu.

2. Odebranie Tytułu następuje w trybie właściwym dla jego nadania.

§ 11. Koszty związane z ustanowieniem oraz nadaniem Tytułu pokrywa się z budżetu Gminy.

Załącznik Nr 1

do regulaminu nadawania tytułu
Honorowego Obywatelstwa  Gminy Santok

WNIOSEK O NADANIE TYTUŁU

„HONOROWEGO OBYWATELSTWA GMINY SANTOK”

1. Wnioskodawca(y)

………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………….

(pełna nazwa podmiotu zgłaszającego ,imię i nazwisko przedstawiciela do kontaktu lub wykaz osób 
w załączeniu)

2. Dane personalne kandydata:

………………………………………………………………………………………………

( imię i nazwisko)

……………………………………………………………………………………………….

( adres zamieszkania)

3. Charakterystyka kandydata z uwzględnieniem zasług uzasadniających nadanie tej     godności

………………………………………………………………………………………………..........................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

………….……………………………………….……….

(podpis przedstawiciela podmiotu zgłaszającego kandydata)

W załączeniu:

1) wykaz osób zgłaszających

( jeżeli wniosek składany jest przez grupę mieszkańców)
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