
 

UCHWAŁA NR 39/V/19  

RADY GMINY RUTKI 

z dnia 28 maja 2019 r. 

w sprawie zasad i trybu nadawania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Rutki” i „Zasłużony dla Gminy 

Rutki” 

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

z 2019 r. poz. 506) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Mając na celu uhonorowanie Obywateli za szczególne zasługi dla Gminy Rutki ustanawia się tytuły:  

1) „Honorowy Obywatel Gminy Rutki”. 

2) „Zasłużony dla Gminy Rutki”. 

§ 2. Regulamin w sprawie zasad i trybu nadawania tytułów „Honorowy Obywatel Gminy Rutki” 

i „Zasłużony dla Gminy Rutki” stanowi załącznik do niniejszej uchwały.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

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

Województwa Podlaskiego.  

Przewodniczący Rady 

Paweł Kowalewski 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 7 czerwca 2019 r.

Poz. 3196



Załącznik do Uchwały Nr 39/V/19 

Rady Gminy Rutki  

z dnia 28 maja 2019r.  

  

  

                               REGULAMIN 

             w sprawie zasad i trybu nadawania tytułów: 

1) „Honorowy Obywatel Gminy Rutki”  

2) „Zasłużony dla  Gminy Rutki”  
  
  

Rozdział 1  

Postanowienia ogólne  

  

§ 1  

  

Regulamin określa zasady i tryb nadawania przez Radę Gminy Rutki tytułów:  

„Honorowy Obywatel Gminy Rutki” i „Zasłużony dla Gminy Rutki”.  

  

§2  

  

1. Tytuł „Honorowy Obywatel Gminy Rutki” może być nadany za wybitne zasługi dla 

Gminy Rutki.  

2. Tytuł „Zasłużony dla Gminy Rutki” może być nadany osobom, które w istotny i 

wyróżniający się sposób przyczyniły się do rozwoju i promocji Gminy Rutki.  

3. Tytuły „Honorowy Obywatel Gminy Rutki” i „Zasłużony dla Gminy Rutki” mogą być 

nadawane pośmiertnie. 

  

§ 3  

  

1. Wniosek o nadanie tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Rutki” lub „Zasłużony dla  

Gminy Rutki” mogą składać:  

1) Wójt Gminy Rutki, 

2) Stałe Komisje Rady Gminy Rutki,  

3) Grupa co najmniej 5 radnych,  

4) Jednostki pomocnicze i organizacyjne Gminy Rutki,  

5) Organizacje społeczne i stowarzyszenia działające na terenie Gminy Rutki,  

6) Grupy mieszkańców liczące  nie mniej niż 50 osób.  

2. Wniosek składa się w Urzędzie Gminy Rutki i kieruje się go do Przewodniczącego 

Rady Gminy Rutki na formularzu wniosku stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego 

Regulaminu.  

  

§ 4  

  

Wniosek w sprawie przyznania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Rutki i „Zasłużony dla 

Gminy Rutki” powinien zawierać:  

1) Dane dotyczące kandydata, którego dotyczy, 
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2) Szczegółowe uzasadnienie wniosku (do wniosku można dodatkowo dołączyć pisma 

organizacji społecznych, politycznych, instytucji, stowarzyszeń i innych, popierające 

wniosek), 

3) Podpis wnioskodawcy (wnioskodawców).  

   

  

§ 5  

  

1. Wnioskodawca jest zobowiązany poinformować kandydata o zamiarze nadania tytułu 

„Honorowy Obywatel Gminy Rutki” i „Zasłużony dla  Gminy Rutki” oraz uzyskać jego 

zgodę.  

2. Obowiązek wynikający z pkt. 1 nie dotyczy przypadku nadania tytułu „Honorowy 

Obywatel Gminy Rutki” i „Zasłużony dla  Gminy Rutki” pośmiertnie. 

3. Prowadzeniem spraw związanych z nadawaniem tytułu „Honorowy Obywatel Gminy 

Rutki” i „Zasłużony dla  Gminy Rutki” zajmuje się wyznaczony przez Wójta Gminy 

pracownik, który bada czy wniosek odpowiada wymogom formalnym. 

4. Wniosek o nadanie tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Rutki” i „Zasłużony dla  Gminy 

Rutki” kierowany jest do zaopiniowania komisji doraźnej Rady Gminy Rutki. 

5. Pozytywnie zaopiniowany przez komisję doraźną Rady gminy Rutki wniosek stanowi 

podstawę do nadania tytułu „Honorowego Obywatela Gminy Rutki” i „Zasłużonego dla 

Gminy Rutki”.  

  

  

  

Rozdział 2  

Honorowy Obywatel Gminy Rutki  

  

§ 6  

  

Tytuł „Honorowy Obywatel Gminy Rutki” jest wyrazem najwyższego uznania. Nadawany jest 

osobom nie będącym mieszkańcami Gminy Rutki, a szczególnie zasłużonym dla Gminy, jej 

rozwoju, ratowania pamiątek kultury narodowej, popularyzacji wiedzy o Gminie Rutki, których 

działalność przyczyniła się do  promocji Gminy Rutki w dziedzinie życia społecznego, 

gospodarczego lub nauki i kultury, a także wybitnym osobistościom zgodnie z ustaleniami 

zawartymi w niniejszym Regulaminie.  

  

§ 7  

  

Osobie wyróżnionej tytułem „Honorowy Obywatel Gminy Rutki” przysługują następujące 

przywileje:  

1) Używanie tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Rutki”,  

2) Uczestniczenia na prawach Honorowego Gościa we wszystkich sesjach Rady Gminy 

Rutki oraz w innych uroczystościach o charakterze gminnym,  

3) Bezpłatny wstęp na imprezy kulturalne, sportowe i rekreacyjne organizowane przez 

gminne jednostki organizacyjne za zaproszeniem. 
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§ 8  

  

  

1. Akt nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Rutki” oraz pamiątkowy grawerton 

formatu A4 wręczają Przewodniczący Rady Gminy Rutki i Wójt Gminy Rutki podczas 

uroczystej sesji Rady Gminy lub podczas uroczystości o charakterze gminnym.  

2. W przypadku nadania tytułu pośmiertnie, akt nadania oraz pamiątkowy grawerton 

zostają przekazane najbliższej rodzinie. 

3. Treść aktu nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Rutki” stanowi załącznik nr 2 do 

niniejszego Regulaminu.  

4. Wzór pamiątkowego grawertonu potwierdzającego nadanie tytułu „Honorowy 

Obywatel Gminy Rutki” stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu. 

  

  

  

Rozdział 3  

Zasłużony dla Gminy Rutki 

  

§ 9  

  

Tytuł „Zasłużony dla Gminy Rutki” przyznaje się mieszkańcom Gminy Rutki oraz innym 
osobom, organizacjom, stowarzyszeniom, instytucjom za wybitne zasługi dla rozwoju Gminy 
i tworzenia wspólnego dobra, które w sposób widoczny i niepodważalny przyczyniły się do 
zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej, działalnością zawodową i 
społeczną, szczególnie zasłużyły się Gminie, przyczyniając się do jej rozwoju, 
popularyzowania osiągnięć, promocji.  
 

  

§ 10  

  

Osobie fizycznej wyróżnionej tytułem „Zasłużony dla Gminy Rutki” przysługują następujące 

przywileje:  

1) używanie tytułu „Zasłużony dla Gminy Rutki”,  

2) uczestniczenia na prawach Honorowego Gościa we wszystkich sesjach Rady Gminy 

Rutki oraz w innych uroczystościach o charakterze gminnym.  

  

§ 11  

  

1. Akt nadania tytułu „Zasłużony Gminy Rutki” oraz pamiątkowy grawerton formatu A4 

wręczają Przewodniczący Rady Gminy Rutki  i Wójt Gminy Rutki podczas uroczystej 

sesji Rady Gminy lub podczas uroczystości o charakterze gminnym.  

2. W przypadku nadania tytułu pośmiertnie, akt nadania oraz pamiątkowy grawrton 

zostają przekazane najbliższej rodzinie. 

3. Treść aktu nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Rutki” stanowi załącznik nr 4 do 

niniejszego Regulaminu.  

4. Wzór pamiątkowego grawertonu potwierdzającego nadanie tytułu „Zasłużony dla 

Gminy Rutki” stanowi załącznik nr 5 do Regulaminu.  
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Rozdział 4  

Pozbawianie tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Rutki” 

i „Zasłużony dla Gminy Rutki” 

  

§ 12  

  

Osoby, które dopuściły się czynu powodującego, iż stały się niegodne tytułu, a w 

szczególności osoby skazane prawomocnym wyrokiem sądu orzeczonego za przestępstwo 

popełnione z winy umyślnej, mogą zostać pozbawione tytułu „Honorowy Obywatel Gminy 

Rutki” i „Zasłużony dla Gminy Rutki”.  

  

§ 13  

  

1. Z inicjatywą pozbawienia tytułu osób, które dopuściły się czynu powodującego, iż stały 

się niegodne tytułu może wystąpić wnioskodawca lub radni Rady Gminy Rutki.  

2. Wniosek o pozbawienie tytułu winien zawierać szczegółowe pisemne uzasadnienie i 

dowody na poparcie wystąpienia, oraz być podpisany przez wnioskodawcę.  

3. Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Rutki i kierować je do Przewodniczącego 

Rady Gminy Rutki.  

4. Przewodniczący Rady Gminy przedkłada wniosek wraz z uzasadnieniem i dowodami 

o pozbawienie tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Rutki” i „Zasłużony dla Gminy Rutki” 

do zbadania i zaopiniowania komisji doraźnej Rady Gminy Rutki. Jeżeli Komisja uzna 

wniosek za uzasadniony stanowi to podstawę do pozbawienia tytułu „Honorowy 

Obywatel Gminy Rutki” i  „Zasłużony dla Gminy Rutki”.  

  

  

Rozdział 5  

Przepisy końcowe  

  

§ 14  

  

Ewidencję osób wyróżnionych tytułami „Honorowy Obywatel Gminy Rutki”  i „Zasłużony dla 

Gminy Rutki” prowadzi pracownik na stanowisku ds. obsługi organów gminy w Księdze 

„Honorowych Obywateli Gminy Rutki”  i „Zasłużonych dla Gminy Rutki”. Wzór karty księgi 

stanowi załącznik nr 6 do niniejszego Regulaminu.  

  

§ 15  

  

1. Tytuł „Honorowy Obywatel Gminy Rutki” i „Zasłużony dla Gminy Rutki” można 

otrzymać tylko jeden raz.  

2. Informację o nadaniu lub pozbawieniu tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Rutki” i 

„Zasłużony dla Gminy Rutki” podaje się do publicznej wiadomości.  

3. Koszty związane z przyznaniem tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Rutki” i „Zasłużony 

dla Gminy Rutki” pokrywane są z budżetu Gminy Rutki.  
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                                                                                                     Załącznik nr 1  

                                                                                                     do Regulaminu w sprawie zasad i trybu nadawania 

                                                                                                     tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Rutki”  

                                                                                                     i „Zasłużony dla Gminy Rutki” 

 

Wniosek o nadanie tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Rutki”/”Zasłużony dla Gminy Rutki” 

I. Wnioskodaca1) : 

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

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

II. Dane personalne kandydata: 

1. Imię i nazwisko ………………………………………………………………………………………………………………. 

2. Data i miejsce urodzenia ……………………………………………………………………………………………………. 

3. Imię ojca ……………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Obywatelstwo ………………………………………………………………………………………………………………... 

5. Miejsce zamieszkania ………………………………………………………………………………………………………. 

6. Miejsce pracy, stanowisko ………………………………………………………………………………………………….. 

7. Wykształcenie ……………………………………………………………………………………………………………….. 

8. Czy był/a karany/a sądownie ………………………………………………………………………………………………. 

9. Dotychczasowe wyróżnienia, nagrody, itp. ……………………………………........................................................... 

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

III. Uzasadnienie wniosku: ……………………………………………….......................................................................... 

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

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IV. Informacja o załącznikach ………………………………………………………………………………………………… 

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

……………………………………………………………………………………. 

 

 

 

…………………………………                                                        …………………………………………………… 
      (data złożenia wniosku)                                                                                  (podpis wnioskodawcy/wnioskodawców) 
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V. Wręczenia Aktu Nadania tytułu dokonał Przewodniczacy Rady Gminy ……………………………………………..... 
                                                                                                                                               (imię i nazwisko) 

i Wójt Gminy ……………………………………………….. w dniu …………………………………… 
                                           (imię i nazwisko) 

podczas ………………………………………………………………………………………………….................................. 

 

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

                                                                                                                                                            
                                                                                                                (Przewodniczący Rady Gminy) 

 

 

 

 
1) pkt I-IV wypełnia wnioskodawca 
2) pkt V wypełnia Przewodniczacy Rady Gminy 
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                                                                                                     Załącznik nr 2  

                                                                                                     do Regulaminu w sprawie zasad i trybu nadawania 

                                                                                                     tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Rutki”  

                                                                                                     i „Zasłużony dla Gminy Rutki” 

 

 

AKT NADANIA 

TYTUŁU „HONOROWY OBYWATEL GMINY RUTKI” 

 

 

  

Nadaje się1) 

 

Pani/Panu ……………………………………………. 

(imię i nazwisko) 

tytuł 

HONOROWEGO OBYWATELA GMINY RUTKI 

jako wyraz najwyższego wyróżnienia i uznania 

 

 

………………….. 

(pieczęć gminy) 

 

 

            Wójt                                                                                               Przewodniczący  

     Gminy Rutki                                                                                       Rady Gminy Rutki 

 

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

 

Rutki-Kossaki, dnia ………………………….. 

                                                        (data wręczenia) 

 

 

 

1) W przypadku osób nieżyjących dodaje się wyraz „pośmiertnie”          
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                                                                                                    Załącznik nr 3  

                                                                                                     do Regulaminu w sprawie zasad i trybu nadawania 

                                                                                                     tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Rutki”  

                                                                                                     i „Zasłużony dla Gminy Rutki” 

 

 

 

 

 

HONOROWY OBYWATEL GMINY RUTKI 

 

 

Pani/Panu ……………………………………………. 

(imię i nazwisko) 

nadano1) tytuł 

HONOROWEGO OBYWATELA GMINY RUTKI 

jako wyraz najwyższego wyróżnienia i uznania 

  

 

 

 

  

Rutki-Kossaki, dnia ………………………….. 

                                            (data wręczenia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) W przypadku osób nieżyjących dodaje się wyraz „pośmiertnie” 
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                                                                                                     Załącznik nr 4  

                                                                                                     do Regulaminu w sprawie zasad i trybu nadawania 

                                                                                                     tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Rutki”  

                                                                                                     i „Zasłużony dla Gminy Rutki” 

 

 

AKT NADANIA 

TYTUŁU „ZASŁUŻONY DLA GMINY RUTKI” 

 

 

  

Nadaje się1) 

 

Pani/Panu ……………………………………………. 

(imię i nazwisko) 

tytuł 

ZASŁUŻONEGO DLA GMINY RUTKI 

jako wyraz najwyższego wyróżnienia i uznania 

 

 

………………….. 

(pieczęć gminy) 

 

 

            Wójt                                                                                               Przewodniczący  

     Gminy Rutki                                                                                       Rady Gminy Rutki 

 

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

 

Rutki-Kossaki, dnia ………………………….. 

                                           (data wręczenia) 

 

 

1) W przypadku osób nieżyjących dodaje się wyraz „pośmiertnie”. 
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                                                                                                     Załącznik nr 5  

                                                                                                     do Regulaminu w sprawie zasad i trybu nadawania 

                                                                                                     tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Rutki”  

                                                                                                     i „Zasłużony dla Gminy Rutki” 

 

 

 

 

 

ZASŁUŻONY DLA GMINY RUTKI 

 

 

 

Pani/Panu ……………………………………………. 

nadano1) tytuł 

ZASŁUŻONEGO DLA GMINY RUTKI 

jako wyraz najwyższego wyróżnienia i uznania 

  

 

 

 

  

Rutki-Kossaki, dnia ………………………….. 

                                           (data wręczenia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) W przypadku osób nieżyjących dodaje się wyraz „pośmiertnie” 
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                                                                                                     Załącznik nr 6  

                                                                                                     do Regulaminu w sprawie zasad i trybu nadawania 

                                                                                                     tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Rutki”  

                                                                                                     i „Zasłużony dla Gminy Rutki” 

 

 

Księga  „Honorowych Obywateli Gminy Rutki” i ”Zasłużonych dla Gminy Rutki” 

Lp. Imię i nazwisko, data urodzenia  

osoby otrzymującej tytuł 

Adres zamieszkania Dane wnioskodawcy Data wręczenia 
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