Elektronicznie podpisany przez:
RYSZARD ŚWIDER
dnia 10 września 2019 r.

UCHWAŁA NR IX/92/2019
RADY MIEJSKIEJ W DZIERZGONIU
z dnia 28 sierpnia 2019 r.
w sprawie zasad i trybu nadania tytułu "Honorowego Obywatela Gminy Dzierzgoń"
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.,
poz.506 ze zm.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1309) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Ustanawia się tytuł „Honorowego Obywatela Gminy Dzierzgoń”.
2. Uchwala się Regulamin nadawania tytułu "Honorowego Obywatela Gminy Dzierzgoń".
Rozdział 1.
Przepisy ogólne
§ 2. Przyznanie tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Dzierzgoń” jest wyrazem uznania dla osób za ich
szczególne zasługi, które przyczyniły się do rozwoju oraz promocji Gminy Dzierzgoń.
§ 3. Tytuł „Honorowy Obywatel Gminy Dzierzgoń” może być przyznany obywatelom Polski oraz
cudzoziemcom. Tytuł ten może być nadany tylko raz.
§ 4. Tytuł „Honorowy Obywatel Gminy Dzierzgoń” może być nadany posiadającym pełnię praw
publicznych i obywatelskich osobom fizycznym, które:
a) posiadają szczególny prestiż, autorytet i uznanie wśród lokalnej społeczności, wynikające z efektów
osiągniętych w pracy i (lub) działalności publicznej na rzecz Gminy Dzierzgoń,
b) posiadają wybitne zasługi dla Gminy Dzierzgoń w dziedzinie: gospodarczej, społecznej, kulturalnej,
sportowej, oświatowej, poprawy jakości życia społeczności lokalnej oraz promocji Gminy Dzierzgoń
w kraju i na świecie,
§ 5. O nominacje do tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Dzierzgoń" mogą wnioskować w formie
pisemnej:
a) Burmistrz Dzierzgonia,
b) Radni Rady Miejskiej w Dzierzgoniu, w liczbie co najmniej 5 radnych,
c) Organizacje społeczne, pozarządowe i gospodarcze działające na terenie Gminy Dzierzgoń,
d) Mieszkańcy w liczbie co najmniej 15, pełnoletnich osób zamieszkałych na stałe na terenie Gminy Dzierzgoń,
podpisanych na liście osób popierających wniosek.
§ 6. W uznaniu szczególnych zasług dla Gminy Dzierzgoń tytuł można przyznać pośmiertnie.
Rozdział 2.
Zasady przyznawania
§ 7. 1. Wniosek o przyznanie tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Dzierzgoń” rozpatruje Kapituła. W skład
Kapituły wchodzą:
a) Przewodniczący Rady Miejskiej w Dzierzgoniu,
b) Przewodniczący stałych komisji Rady Miejskiej w Dzierzgoniu,
c) Burmistrz Dzierzgonia,
d) Sekretarz Dzierzgonia.
2. Przewodniczącym Kapituły jest Przewodniczący Rady Miejskiej w Dzierzgoniu. W razie nieobecności
Przewodniczącego zastępuje go Wiceprzewodniczący Rady.
3. Kapituła powoływana jest raz na czas kadencji Rady Miejskiej w Dzierzgoniu i zmienia się po wyborach
samorządowych.
4. Wniosek nadania musi zawierać pozytywne opinie stałych komisji Rady Miejskiej w Dzierzgoniu. Wzór
wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
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5. Wniosek składa się do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Dzierzgoniu.
6. Do wniosku należy dołączyć:
a) dokładne dane personalne osoby, której wniosek dotyczy,
b) szczegółowe i wyczerpujące uzasadnienie wniosku,
c) oświadczenie osoby, której wniosek dotyczy, iż znany jest jej zamiar złożenia wniosku i wyraża na to zgodę–
jeśli wniosek dotyczy osoby żyjącej.
7. Członkowie Kapituły po rozpatrzeniu wniosku podejmują decyzję:
a) o pozytywnym zaopiniowaniu wniosku i przedstawieniu jego treści Radzie Miejskiej, a także przygotowują
projekt uchwały Rady Miejskiej w Dzierzgoniu w sprawie nadania tytułu „Honorowego Obywatela Gminy
Dzierzgoń”,
b) stwierdzającą, że nadanie tytułu jest niezasadne i wniosek nie będzie przedstawiony Radzie Miejskiej
w Dzierzgoniu o czym informuje wnioskodawcę.
8. Tytuł „Honorowy Obywatel Gminy Dzierzgoń” jest nadawany uchwałą Rady Miejskiej w Dzierzgoniu. ,
9. O nadaniu tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Dzierzgoń” Kapituła zawiadamia laureatów przesyłając
pisemną informację, zawierającą datę i miejsce wręczenia.
§ 8. Ceremonia nadania tytułu „Honorowego Obywatela Gminy Dzierzgoń” następuje na sesji Rady
Miejskiej w Dzierzgoniu lub podczas innych uroczystości o charakterze ogólnogminnym.
§ 9. 1. Laureaci tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Dzierzgoń” otrzymują pamiątkową statuetkę
z napisem zawierającym tytuł, imię i nazwisko oraz rok nadania, której wzór określi Burmistrz Dzierzgonia
odrębnym zarządzeniem, a także okolicznościowy dyplom-wzór dyplomu stanowi załącznik nr 2 do
niniejszego regulaminu.
2. Nazwisko osoby, której nadano tytuł „Honorowego Obywatela Gminy Dzierzgoń”, wraz z datą
i miejscem urodzenia oraz numerem uchwały nadającej tytuł, zostaje wpisane do Rejestru „Honorowych
Obywateli Gminy Dzierzgoń” -wzór rejestru stanowi załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.
3. Rejestr „Honorowych Obywateli Gminy Dzierzgoń” prowadzi Burmistrz Dzierzgonia.
§ 10. 1. Rada Miejska może podjąć uchwałę o pozbawieniu
Dzierzgoń”, w przypadku:

tytułu „Honorowy Obywatel Gminy

a) dopuszczenia się przez osobę uhonorowaną czynu, na skutek którego stała się niegodna nadanego jej tytułu,
b) nadania tytułu na skutek nieprawdziwych informacji.
2. Z inicjatywą pozbawienia nadanego tytułu mogą występować osoby i podmioty wymienione w §
4 niniejszego regulaminu. Tryb opisany w § 7 Regulaminu stosuje się odpowiednio.
3. O pozbawieniu tytułu „Honorowego Obywatela Gminy Dzierzgoń” rozstrzyga Rada Miejska podejmując
stosowną uchwałę.
Rozdział 3.
Przepisy końcowe
§ 11. . Osobie wyróżnionej tytułem „Honorowy Obywatel Gminy Dzierzgoń” przysługuje prawo do:
a) używania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Dzierzgoń”,
b) uczestniczenia we wszystkich sesjach Rady Miejskiej w Dzierzgoniu oraz uroczystościach i imprezach
gminnych w charakterze gościa honorowego.
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzierzgonia.
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§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Ryszard Świder
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/92/2019
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu
z dnia 28 sierpnia 2019 r.
WNIOSEK
o nadanie tytułu „HONOROWY OBYWATEL GMINY DZERZGOŃ”
I. Dane kandydata zgłoszonego do tytułu:
1. Imię i nazwisko:....................................................................................................................
2. Data i miejsce urodzenia.......................................................................................................
3. Miejsce zamieszkania............................................................................................................
II. Szczegółowe uzasadnienie wniosku o nadanie tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Dzierzgoń”
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
II. Uwagi: ……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

..............................................
(data i podpis wnioskodawcy)
Do wniosku należy dołączyć:1) oświadczenie kandydata do nadania tytułu „HONOROWY OBYWATEL GMINY DZIERZGOŃ”
o zapoznaniu się z powyższym wnioskiem i wyrażeniu zgody na jego złożenie;
2) oświadczenie kandydata do nadania tytułu „HONOROWY OBYWATEL GMINY DZUERZGOŃ”
o zapoznaniu z Klauzulą Informacyjną RODO Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych)stanowiącą załącznik do Zarządzenia Burmistrza Dzierzgonia nr
19/2018 z dnia 7 grudnia 2018 r.

Id: 73A60FA2-18F0-44CF-8380-9E47B5DBAC31. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/92/2019
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu
z dnia 28 sierpnia 2019 r.

AKT NADANIA TYTUŁU HONOROWY OBYWATEL GMINY DZIERZGOŃ
RADA MIEJSKA W DIERZGONIU
UCHWAŁĄ NR ........... Z DNIA .......................
NADAŁA
__________________________________________________________
TYTUŁ
HONOROWY OBYWATEL GMINY DZIERZGOŃ
JAKO WYRAZ NAJWYŻSZEGO WYRÓŻNIENIA I UZNANIA

OKRĄGLA PIECZĘĆ
GMINY DZIERZGOŃ

_________________________________________________________________
Przewodniczący Rady Miejskuej w Dzierzgoniu

Burmistrz Dzierzgonia

Dzierzgoń, dnia_______________
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX/92/2019
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu
z dnia 28 sierpnia 2019 r.
Wzór rejestru "HONOROWY OBYWATEL GMINY DZIERZGOŃ"

l.p.

Imię i nazwisko, data
urodzenia osoby
wyróżnionej

Adres
zamieszkania
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wnioskodawcy

Nr i data
uchwały w
sprawie nadanie
tytułu

Data wręczenia
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Strona 1

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 14 ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy
należy nadawanie tytułu honorowego obywatelstwa gminy. Celem niniejszej uchwały jest określenie zasad
i trybu nadawania honorowego tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Dzierzgoń", co do tej pory było
uregulowane w statucie gminy. W związku z wcześniejszą zmianą statutu należy tę kwestię uregulować
w odrębnej uchwale. Proszę Radę Miejską o jej podjęcie.

Burmistrz Dzierzgonia
Jolanta Szewczun
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