
 

 

UCHWAŁA NR XLV/870/18 

RADY MIASTA OLSZTYNA 

z dnia 28 lutego 2018 r. 

w sprawie zasad nadawania Honorowego Obywatelstwa Olsztyna 

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 

z 2017 r., poz. 1875, poz. 2232 ) w zw. z § 6 ust. 1 i 3 uchwały Nr XXXIV/570/17 Rady Miasta Olsztyna z dnia 

29 marca 2017r. w sprawie Statutu Miasta Olsztyna (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2017r. 

poz. 2603) Rada Miasta Olsztyna uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się Regulamin nadawania Honorowego Obywatelstwa Olsztyna, stanowiący załącznik do 

niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się  Prezydentowi Olsztyna.  

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

Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

 

Przewodnicząca Rady Miasta 

Halina Ciunel 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 13 marca 2018 r.

Poz. 1155



Załącznik do Uchwały Nr XLV/870/18 

Rady Miasta Olsztyna 

z dnia 28 lutego 2018 r. 

REGULAMIN 

nadawania Honorowego Obywatelstwa Olsztyna 

§ 1.  Honorowe Obywatelstwo Olsztyna jest wyrazem najwyższego uznania i wyróżnienia dla osób 

szczególnie zasłużonych dla gminy Olsztyn, o niepodważalnym wkładzie w jej rozwój w szczególności  

za promowanie jej walorów w kraju i za granicą poprzez działalność twórczą, artystyczną, sportową, społeczną, 

filantropijną, gospodarczą, w tym innowacyjną. 

§ 2. 1.  Honorowe Obywatelstwo Olsztyna nadawane jest obywatelom polskim i obcokrajowcom. Tytuł ten 

może być nadany tej samej osobie tylko raz. 

2. Honorowe Obywatelstwo Olsztyna może być nadane pośmiertnie. 

§ 3. Z pisemnym wnioskiem o nadanie Honorowego Obywatelstwa Olsztyna mogą wystąpić: 

1) Prezydent; 

2) Przewodniczący Rady Miasta; 

3) Konwent Rady; 

4) Klub Radnych; 

5) rada osiedla; 

6) grupa co najmniej 50 osób posiadających czynne prawo wyborcze w wyborach do Rady Miasta. 

§ 4. Wniosek powinien zawierać: 

1) dane personalne osoby, której dotyczy; 

2) charakterystykę kandydata uzasadniającą wyróżnienie; 

3) zgodę kandydata, lub w przypadku pośmiertnego nadania Honorowego Obywatelstwa Olsztyna- zgodę jej 

spadkobierców; 

4) podpis(y) wnioskodawców. 

§ 5. 1. Wniosek o nadanie Honorowego Obywatelstwa Olsztyna przedkładany jest Przewodniczącemu Rady, 

który kieruje go do obligatoryjnego zaopiniowania przez merytorycznie właściwe komisje i Konwent Rady. 

2. Negatywna opinia choćby jednego ciała opiniującego kończy wszczętą procedurę bez możliwości 

skierowania wniosku pod głosowanie Rady Miasta. 

3. Ponowne wniesienie wniosku, którego rozpatrzenie zakończyło się w trybie określonym w ust. 2, oparte 

na tych samych przesłankach jest niedopuszczalne. 

4. Nadanie Honorowego Obywatelstwa Olsztyna następuje na podstawie uchwały Rada Miasta Olsztyna. 

§ 6. 1.  Osoba wyróżniona otrzymuje Akt Nadania Honorowego Obywatelstwa Olsztyna.  

2. Wręczenia Aktu Nadania dokonują Prezydent Olsztyna i Przewodniczący Rady podczas uroczystej sesji Rady. 

3. Czynności, o których mowa w ust. 2 poprzedza prezentacja zasług osoby wyróżnionej. 

4. Osoba wyróżniona wpisana zostaje do Księgi Honorowych Obywateli Olsztyna. 

§ 7. 1. Osobie wyróżnionej Honorowym Obywatelstwem Olsztyna przysługują następujące przywileje: 

1) tytuł: „Honorowy Obywatel Olsztyna”; 

2) uczestniczenie – na prawach honorowego gościa- w sesjach Rady oraz uroczystościach o charakterze miejskim; 

3) prawo do bezpłatnego wstępu na imprezy okolicznościowe organizowane przez Miasto Olsztyn; 
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4) prawo do przejazdu środkami komunikacji miejskiej, na preferencyjnych zasadach, określonych w odrębnej uchwale. 

2. Koszty związane z nadaniem Honorowego Obywatelstwa Olsztyna oraz z korzystania z przywilejów 

pokrywane są z budżetu Miasta. 

§ 8. Podstawą uprawniającą do korzystania z przywilejów wymienionych w § 7 stanowi legitymacja 

wydana przez Przewodniczącego Rady. 

§ 9. 1.  Rada Miasta może podjąć uchwałę o pozbawieniu Honorowego Obywatelstwa Olsztyna w razie 

stwierdzenia, że: 

1) nadanie Honorowego Obywatelstwa Olsztyna nastąpiło w wyniku wprowadzenia w błąd; 

2) wyróżniony dopuścił się czynu, wskutek którego stał się niegodny tego tytułu. 

2. W postępowaniu o pozbawieniu Honorowego Obywatelstwa Olsztyna § 3- § 6 stosuje się odpowiednio. 
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