
UCHWAŁA NR XXXI/239/2012
RADY GMINY ŚWILCZA

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie ustanowienia tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Świlcza” 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 2001 r. Nr 
142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy stanowi,co następuje: 

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne 

§ 1. Ustanawia się tytuł „Honorowy Obywatel Gminy Świlcza", zwany dalej "Tytułem". 

§ 2. 1. Tytuł jest zaszczytnym, honorowym wyróżnieniem i wyrazem najwyższego uznania dla osób fizycznych 
zasłużonych dla Gminy Świlcza, które poprzez swoją działalność zawodową i społeczną w sposób widoczny 
i niepodważalny przyczyniły się do tworzenia wspólnego dobra, zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty 
samorządowej, niesienia pomocy potrzebującyma także dla osób, których postawa, dokonania i droga życiowa są 
wyznacznikiem ich szczególnej pozycji i szacunku, jakim są darzeni w społeczności lokalnej oraz wybitnych 
osobistości lokalnych i krajowych. 

2. Tytuł może być nadawany zarówno obywatelom polskim, jaki i cudzoziemcom. Warunek zamieszkiwania na 
terenie Gminy Świlcza nie jest wymagany. 

Rozdział 2.
Zasady i tryb nadawania Tytułu 

§ 3. 1. Nadanie Tytułu następuje z inicjatywy własnej Wójta Gminy albo na wniosek: 

1) radnych Gminy Świlcza; 

2) organizacji społecznych, parti politycznych, stowarzyszeń i fundacji działających na terenie Gminy Świlcza, 

3) osób fizycznych zamieszkałych na terenie Gminy Świlcza w liczbie, co najmniej 20. 

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

§ 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Tytuł może być nadany pośmiertnie. 

§ 6. 1. Wniosek o nadanie Tytułu powinien zawierać dane personalne kandydata do Tytułu, opis zasług 
i osiągnięć uzasadniających jego nadanie oraz podpisy wnioskodawców. 

2. Wójt przekazuje wniosek Przewodniczącemu Rady Gminy w celu zbadania go oraz zaopiniowania przez 
powołaną w tym celu komisję Rady Gminy, zwaną dalej „Komisją”. 

3. Wniosek o nadanie Tytułu pozytywnie zaopiniowany przez Komisję stanowi podstawę sporządzenia przez 
Wójta Gminy - po uprzednim poinformowaniu żyjącego kandydatao zamiarze nadania mu Tytułu i uzyskaniu jego 
stanowiska w tej kwestii - projektu stosownej uchwały i umieszczenia go - w uzgodnieniu z Przewodniczącym 
Rady Gminy - w porządku obrad najbliższej sesji Rady Gminy. 

§ 7. 1. Wręczenia aktu nadania Tytułu - sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik do uchwały - 
dokonują Wójt Gminy oraz Przewodniczący Rady Gminy podczas uroczystej sesji Rady Gminy lub w innym, 
uprzednio uzgodnionym, miejscu, zawiadamiając uhonorowanego o dniu, godzinie i miejscu uroczystości z tym 
związanej. 

2. Akt pośmiertnego nadania Tytułu wręcza się małżonkowi uhonorowanego lub członkowi jego najbliższej 
rodziny. W razie odmowy lub niemożności odebrania aktu pozostawia się gow ewidencji, o której mowa w § 9, ze 
skutkiem wręczenia. 
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Rozdział 3.
Tryb pozbawiania Tytułu 

§ 8. 1. W razie stwierdzenia, że nadanie Tytułu nastąpiło w wyniku wprowadzenia w błąd albo uhonorowany 
dopuścił się czynu, wskutek którego stał się go niegodny, Rada Gminy - na wniosek Wójta Gminy, wnioskodawcy 
lub radnych - może pozbawić taką osobę Tytułu. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1. składa się na ręce Wójta Gminy. Wniosek winien zawierać szczegółowe, 
pisemne uzasadnienie, wraz ze wskazaniem dowodów uzasadniających pozbawienie Tytułu oraz podpis 
wnioskodawcy. 

3. Wójt Gminy przekazuje wniosek Przewodniczącemu Rady Gminy w celu wszechstronnego wyjaśnienia 
przez Komisję – jeżeli to możliwe, także z udziałem zainteresowanego – wszystkich okoliczności sprawy oraz 
przedstawienia opinii. W razie pozytywnego zaopiniowania wniosku przez Komisję, Wójt Gminy sporządza 
projekt stosownej uchwały w sprawie pozbawienia Tytułu i umieszcza go - w uzgodnieniu z Przewodniczącym 
Rady Gminy - w porządku obrad najbliższej sesji Rady Gminy. 

Rozdział 4.
Przepisy końcowe 

§ 9. Wójt Gminy prowadzi ewidencję osób, którym nadano Tytuł. 

§ 10. Uchwały Rady Gminy w sprawie nadania oraz w sprawie pozbawienia Tytułu publikuje się w Biuletynu 
Informacji Publicznej Urzędu Gminy Świlcza. 

§ 11. Koszty związane z wykonaniem uchwały pokrywane są z budżetu Gminy. 

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

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

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Krzysztof Ciszewski
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