
 

 

UCHWAŁA NR LXVI/681/2014 

RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA 

z dnia 25 września 2014 r. 

w sprawie zasad i trybu nadawania Honorowego Obywatelstwa Miasta Wałbrzycha oraz tytułu - 

Zasłużony dla Miasta Wałbrzycha 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 594 z późn. zm.) oraz § 7 Statutu Miasta Wałbrzycha przyjętego uchwałą Nr XLVI/441/13 Rady Miejskiej 

Wałbrzycha z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Wałbrzycha (Dz. Urz. Woj. Dolno. 

z 2013 r. , poz. 3027 i poz. 3028) uchwala się co następuje: 

§ 1. 1. Honorowe Obywatelstwo Miasta Wałbrzycha nadaje się osobom, które przez swoją działalność 

w szczególny sposób przyczyniły się do gospodarczego, kulturalnego lub społecznego rozwoju miasta 

Wałbrzycha, a także do jego promocji, bądź w inny sposób zasłużyły się mieszkańcom. 

2. Honorowe Obywatelstwo Miasta Wałbrzycha nadaje Rada Miejska Wałbrzycha w formie uchwały. 

Godność ta może być przyznawana mieszkańcom Wałbrzycha jak i osobom nie mieszkającym w Wałbrzychu, 

a także cudzoziemcom. 

§ 2. Z wnioskiem o nadanie Honorowego Obywatelstwa Miasta Wałbrzycha mogą wystąpić: 

1) stałe Komisje Rady Miejskiej Wałbrzycha, 

2) Prezydent Miasta Wałbrzycha, 

3) osoby prawne lub organizacje społeczne i polityczne. 

§ 3. 1. Wniosek o nadanie Honorowego Obywatelstwa Miasta Wałbrzycha kieruje się do Rady Miejskiej 

Wałbrzycha. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 winien zawierać: 

1) dane kandydata: imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia oraz adres zamieszkania, 

2) krótką charakterystykę kandydata, 

3) szczegółowy opis zasług uzasadniających nadanie tytułu, 

4) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na uhonorowanie, 

5) oznaczenie wnioskodawcy, data i podpisy. 

§ 4. Wnioski o nadanie Honorowego Obywatelstwa Miasta Wałbrzycha opiniuje i przedstawia Radzie 

Miejskiej Wałbrzycha stała Komisja Rady Miejskiej do spraw statutowych. 
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§ 5. 1. Wykonanie uchwały o nadaniu Honorowego Obywatelstwa Miasta Wałbrzycha następuje przez 

wręczenie na sesji Rady Miejskiej Wałbrzycha osobie wyróżnionej, oryginału uchwały Rady Miejskiej 

Wałbrzycha o przyznaniu tej godności wraz z pamiątkowym dyplomem, którego wzór określa załącznik nr 1 do 

niniejszej uchwały. 

2. Nazwiska osób wyróżnionych godnością Honorowy Obywatel Miasta Wałbrzycha wpisuje się wraz 

z krótką charakterystyką zasług do Księgi Honorowej Miasta Wałbrzycha.  

§ 6. Honorowe Obywatelstwo Miasta Wałbrzycha może być nadane tej samej osobie tylko jeden raz. 

§ 7. Rada Miejska Wałbrzycha może w trybie określonym dla nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta 

Wałbrzycha, podjąć decyzję o utracie tej godności w razie: 

1) prawomocnego wyroku skazującego osobę wyróżnioną za przestępstwo umyślne, 

2) osoba wyróżniona dopuściła się czynu na skutek którego stała się niegodna Honorowego Obywatelstwa 

Miasta Wałbrzycha. 

§ 8. 1. Za zasługi, działalność i wkład pracy na rzecz Miasta Wałbrzycha, osobom fizycznym, prawnym 

oraz organizacjom społecznym i jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej może być 

przyznany tytuł - Zasłużony dla Miasta Wałbrzycha. 

2. Tytuł, o którym mowa w ust. 1 mogą otrzymać mieszkańcy Wałbrzycha jak i osoby zamieszkałe poza 

Wałbrzychem, a także jednostki mające swoje siedziby na terenie i poza Wałbrzychem. 

§ 9. 1. Tytuł - Zasłużony dla Miasta Wałbrzycha nadaje w drodze uchwały rada Miejska Wałbrzycha. 

2. Postanowienia § 2 do § 4 stosuje się odpowiednio. 

§ 10. Wykonanie uchwały o przyznaniu tytułu - Zasłużony dla Miasta Wałbrzycha następuje przez 

wręczenie na sesji Rady Miejskiej Wałbrzycha oryginału uchwały o przyznaniu tytułu oraz pamiątkowego 

dyplomu którego wzór określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha. 

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Wałbrzycha: 

M. Romańska 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXVI/681/2014 

Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 25 września 2014 r. 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXVI/681/2014 

Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 25 września 2014 r. 
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