
 

 

UCHWAŁA NR XXXVIII/210/2018 

RADY GMINY KAMIEŃ 

z dnia 11 czerwca 2018 r. 

w sprawie ustanowienia tytułu: "Honorowy Obywatel Gminy Kamień"  

oraz przyjęcia regulaminu zasad i trybu nadawania tego tytułu 

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

U. z 2018 r. poz.994), Rada Gminy Kamień uchwala, co następuje: 

§ 1. Mając na uwadze uhonorowanie Obywateli za zasługi dla Gminy Kamień, ustanawia się tytuł: 

"Honorowy Obywatel Gminy  Kamień". 

§ 2. Ustala się Regulamin nadawania i pozbawiania tytułu, o którym mowa w § 1 w brzmieniu 

stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. Koszty związane z nadawaniem o którym mowa w § 1 tytułu pokrywane są z budżetu gminy. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kamień. 

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

Województwa Podkarpackiego. 

  

 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

mgr Mirosław Piędel 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia wtorek, 10 lipca 2018 r.

Poz. 3115



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVIII/210/2018 

Rady Gminy Kamień 

z dnia 11 czerwca 2018 r. 

Regulamin nadawania i pozbawiania tytułu 

"Honorowy Obywatel Gminy Kamień". 

§ 1. 1. Mając na celu uhonorowanie Obywateli za zasługi na rzecz Gminy Kamień ustanawia się tytuł 

"Honorowy Obywatel Gminy Kamień". 

2.  Tytuł nadawany jest osobom fizycznym bez względu na miejsce urodzenia, zamieszkania czy 

narodowość, które: 

1) mają szczególne zasługi dla Gminy Kamień w dziedzinie: 

a) gospodarczej, społecznej, kulturalnej, naukowej, sportowej, oświatowej, 

b) poprawy jakości życia społeczności lokalnej, 

c) promocji Gminy Kamień w kraju i na świecie, 

2) posiadają szczególny prestiż, autorytet i uznanie wśród społeczności lokalnej w związku 

z pracą lub działalnością publiczną. 

§ 2. 1.  Tytuł "Honorowy Obywatel Gminy Kamień" nadaje rada gminy w drodze uchwały podejmowanej 

na wniosek podmiotów wskazanych w § 3 Regulaminu . 

2. Uchwałę w sprawie nadania lub pozbawienia tytułu Rada Gminy podejmuje w głosowaniu jawnym 

zwykłą większością głosów. 

§ 3.  Kandydatów do tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Kamień" może zgłosić: 

1)  Przewodniczący Rady Gminy Kamień.; 

2)  Wójt Gminy Kamień; 

3)  stałe Komisje Rady; 

4)  jednostki organizacyjne gminy, organizacje społeczne, polityczne i stowarzyszenia posiadające 

osobowość prawną, działające na terenie Gminy Kamień; 

5)  grupa co najmniej 15 wyborców Gminy Kamień . 

§ 4.  Pisemny wniosek o nadanie tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Kamień" powinien zawierać: 

1)  dokładne dane personalne osoby, której dotyczy; 

2)  szczegółowe uzasadnienie wniosku o nadanie tytułu; 

3)  podpis wnioskodawcy(ów). 

§ 5. 1.  Wniosek o nadanie tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Kamień" przedkładany jest 

Przewodniczącemu Rady Gminy. 

2. Przewodniczący umieszcza punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie nadania tytułu w porządku 

obrad najbliższej sesji. Jednocześnie Przewodniczący może skierować wniosek do zaopiniowania przez 

komisje stałe Rady Gminy. 

§ 6.  Dokumentem stwierdzającym nadanie tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Kamień" jest Akt Nadania 

Tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Kamień" sporządzony w formacie A-4, według wzoru określonego 

w załączniku do niniejszego regulaminu. 

§ 7.  Wręczenie aktu nadania "Honorowego Obywatela Gminy Kamień" dokonuje w imieniu rady gminy jej 

Przewodniczący i Wójt Gminy Kamień lub upoważnione przez nich osoby na uroczystej sesji Rady Gminy lub 

podczas uroczystości państwowej lub samorządowej . 
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§ 8. 1.  Rada Gminy może podjąć uchwałę o pozbawieniu tytułu "Honorowego Obywatela Gminy Kamień" 

na wniosek osób wymienionych w § 4, w razie stwierdzenia, że: 

1)  nadanie tego tytułu nastąpiło w wyniku wprowadzenia w błąd; 

2)  "Honorowy Obywatel Gminy Kamień" dopuścił się czynu, wskutek którego stał się niegodny tego 

tytułu. 

§ 9.  Osobie wyróżnionej tytułem "Honorowy Obywatel Gminy Kamień " przysługuje prawo do: 

1)  używania tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Kamień "; 

2)  uczestniczenia we wszystkich sesjach rady gminy oraz uroczystościach i imprezach gminnych 

w charakterze gościa honorowego. 

§ 10.  Tytuł "Honorowy Obywatel Gminy Kamień" można otrzymać tylko raz. 

  

 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

mgr Mirosław Piędel 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVIII/210/2018 

Rady Gminy Kamień 

z dnia 11 czerwca 2018 r. 

Wzór Aktu Nadania Honorowego Obywatela Gminy Kamień: 

Herb Gminy  

AKT NADANIA TYTUŁU 

HONOROWY OBYWATEL GMINY KAMIEŃ 

Rada Gminy Kamień 

Uchwałą Nr ……… z dnia ……… 

Nadaje 

Panu/Pani 

……………………………………………………… 

Tytuł HONOROWY OBYWATEL GMINY KAMIEŃ 

Jako wyraz najwyższego wyróżnienia i uznania 

(odcisk pieczęci urzędowej 

Rady Gminy) 

 

 

 

 

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

          Wójt Gminy Kamień                                                         Przewodniczący Rady Gminy  

 

Kamień, dnia…………………… 
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