UCHWAŁA NR L/266/2018
RADY MIEJSKIEJ W JASIENIU
z dnia 28 czerwca 2018 r.
w sprawie ustanowienia tytułu: „Honorowy Obywatel Gminy Jasień” oraz przyjęcia Regulaminu zasad
i trybu jego nadania.
Na podstawie Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 14 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 994 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Mając na uwadze uhonorowanie osób za zasługi dla Gminy Jasień, ustanawia się tytuł:
„Honorowy Obywatel Gminy Jasień”;
§ 2. Ustala się Regulamin zasad i trybu nadania wymienionego w § 1 tytułu w brzmieniu stanowiącym
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Koszty związane z nadaniem wymienionego w § 1 tytułu pokrywane są z budżetu Gminy Jasień.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jasienia.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubuskiego.
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Załącznik do Uchwały Nr L/266/2018
Rady Miejskiej w Jasieniu
z dnia 28 czerwca 2018 r.
Regulamin zasad i trybu nadania tytułu:
„Honorowy Obywatel Gminy Jasień”
Rozdział 1. Postanowienia ogólne.
§ 1. Regulamin określa tryb i zasady nadania tytułu: „Honorowy Obywatel Gminy Jasień"
§ 2. Tytuł „Honorowy Obywatel Gminy Jasień" nadaje w formie uchwały Rada Miejska w Jasieniu.
Rozdział 2. Honorowy Obywatel Gminy Jasień.
§ 3. Tytuł Honorowego Obywatela Gminy Jasień jest najwyższym wyróżnieniem nadawanym przez Radę
Miejską osobom szczególnie zasłużonym dla Gminy Jasień bez względu na miejsce urodzenia, zamieszkania,
narodowość, które:
1. Mają wybitne zasługi dla Gminy Jasień w dziedzinie:
1) gospodarczej, społecznej, kulturalnej, sportowej, oświatowej,
2) poprawy jakości życia społeczności lokalnej,
3) promocji Gminy Jasień w kraju i na świcie,
2. Posiadają szczególny prestiż, autorytet i uznanie wśród społeczności lokalnej
z pracą lub działalnością publiczną na rzecz Gminy Jasień.

w związku

§ 4. Tytuł „Honorowego Obywatela Gminy Jasień” może być nadany tylko osobom żyjącym.
Rozdział 3. Tryb nadania tytułu.
§ 5. 1. Z wnioskiem o nadanie tytułów mogą występować:
1) Burmistrz Jasienia,
2) grupa co najmniej 5 radnych,
3) jednostki organizacyjne Gminy Jasień,
4) instytucje i przedsiębiorcy działający na terenie Gminy Jasień,
5) organizacje pozarządowe,
6) co najmniej 25 pełnoletnich mieszkańców Gminy Jasień reprezentowanych przez inicjatora
wniosku.
2. Wniosek powinien zawierać następujące informacje:
1) dane wnioskodawcy,
2) dane o kandydacie: imię/imiona, nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, a w przypadku osoby
prawnej: dane rejestrowe, przedmiot działalności,
3) życiorys kandydata (nie dotyczy osoby prawnej),

Id: 16172231-8B2F-44DF-8E90-66BCEA91B745. Podpisany

Strona 1

4) uzasadnienie wniosku.
3. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
4. Do wniosku mogą być dołączone pisma zawierające rekomendacje dla kandydata do tytułu i popierające
wniosek.
5. Do wniosku należy załączyć zgodę kandydata na przetwarzanie jego danych osobowych w związku
z wnioskiem o nadanie tytułu oraz oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie do przyznania
tytułu.
§ 6. 1. Wniosek o nadanie tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Jasień” należy składać do Przewodniczącego
Rady Miejskiej najpóźniej do końca grudnia każdego roku.
2. Wniosek opiniuje Komisja, w której skład wchodzą:
1) Przewodniczący Rady Miejskiej,
2) Burmistrz Jasienia,
3) Sekretarz Gminy
4) Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Sportu.
Dyrektorzy (jako głos doradczy bez prawa głosowania w sprawie opiniowania wniosku):
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Jasieniu, Miejskiego - Gminnego Ośrodka Kultury, MiejskiegoGminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, a także radny najdłużej piastujący mandat radnego Rady Miejskiej.
§ 7. 1. Komisja działa pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej.
2. Komisja może zapraszać na posiedzenia przedstawiciela wnioskodawców.
3. Komisja rozpatruje wnioski do 31 marca każdego roku.
4. Opinia Komisji w sprawie wniosku, o którym mowa w § 8 ust. 1 zapada bezwzględną większością głosów
uprawnionych do głosowania członków Komisji.
5. Posiedzenia Komisji są protokołowane.
6. Obsługę administracyjną Komisji zapewnia Burmistrz Jasienia.
§ 8. 1. Zaopiniowane wnioski Komisja przekazuje Burmistrzowi Jasienia najpóźniej do 10 kwietnia
przygotowania projektu uchwały w sprawie nadania tytułu.

w celu

2. O każdym negatywnie zaopiniowanym wniosku Burmistrz Jasienia niezwłocznie zawiadamia zgłaszającego
wniosek.
3. Burmistrz Jasienia przedkłada Radzie Miejskiej projekt uchwały w sprawie nadania tytułu dotyczącego
wyłącznie osób pozytywnie zaopiniowanych przez Komisję.
4. Wniosek w sprawie umieszczenia w porządku obrad sesji Rady Miejskiej projektów uchwał, o których
mowa w ust. 3 Burmistrz Jasienia składa do Przewodniczącego Rady w terminie 14 dni od dnia otrzymania
wniosków zaopiniowanych przez Komisję.
§ 9. 1. „Honorowy Obywatel Gminy Jasień” otrzymuje akt nadania tytułu, którego wzór określa załącznik nr
2 do niniejszego Regulaminu.
2. Ceremonia nadania tytułu następuje na uroczystej sesji związanej z uroczystościami o charakterze gminnym.
§ 10. 1. Osoby oraz podmioty, którym nadano tytuł „Honorowy Obywatel Gminy Jasień” wpisuje się do
Księgi „Honorowych Obywateli Gminy Jasień”, zawierającej:

Id: 16172231-8B2F-44DF-8E90-66BCEA91B745. Podpisany

Strona 2

1) w przypadku osoby fizycznej: datę i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, numer uchwały nadającej tytuł,
2) w przypadku osoby prawnej: adres siedziby, przedmiot działalności, numer uchwały nadającej tytuł,
2. Księgę, o której mowa w ust. 1 prowadzi Urząd Miejski w Jasieniu.
§ 11. Osoba wyróżniona tytułem „Honorowy Obywatel Gminy Jasień” ma prawo do:
1) używania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Jasień”,
2) uczestniczenia, na prawach Gościa Honorowego,
w uroczystościach o charakterze gminnym.

we

wszystkich

sesjach

Rady

Miejskiej

oraz

§ 12. Rada Miejska, w trybie przewidzianym do nadawania tytułu może podjąć uchwałę o pozbawieniu tytułu
„Honorowy Obywatel Gminy Jasień” w przypadku:
1) skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne,
2) działania na szkodę Gminy Jasień.
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Załącznik Nr 1 do
Regulaminu zasad i trybu nadania tytułu:
„Honorowy Obywatel Gminy Jasień”.

Wniosek o nadanie tytułu: „Honorowy Obywatel Gminy Jasień*
Dane wnioskodawcy: (pełna nazwa podmiotu
zgłaszającego, imię i nazwisko przedstawiciela
do kontaktu, wykaz osób w załączeniu).
Dane o kandydacie: (imię/imiona, nazwisko,
data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania,
a w przypadku osoby prawnej: dane rejestrowe,
przedmiot działalności)

Życiorys kandydata:

Uzasadnienie wniosku:

……………………………………………………
Data

…………………………………………………. podpis
(pieczęć wnioskodawcy)

*niepotrzebne skreślić
Do wniosku należy załączyć:
1) zgodę kandydata na przetwarzanie jego danych osobowych w związku z wnioskiem o nadanie tytułu;
2) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie do przyznawania tytułu.
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Załącznik Nr 2
do Regulaminu zasad i trybu nadania tytułu:
„Honorowy Obywatel Gminy Jasień” .
AKT NADANIA TYTUŁU
„HONOROWEGO OBYWATELA GMINY JASIEŃ”
Rada Miejska w Jasieniu nadaje:

Pani / Panu *…………………………………………………………………………
(imię i nazwisko)
Tytuł
HONOROWEGO OBYWATELA GMINY JASIEŃ
jako wyraz najwyższego wyróżnienia i uznania

Przewodniczący Rady Miejskiej

Burmistrz Jasienia

w Jasieniu

Jasień, dnia
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UZASADNIENIE
Tytuł "Honorowy Obywatel Gminy Jasień" jest najwyższym wyróżnieniem nadawanym przez Radę Miejską
osobom szczególnie zasłużonym dla Gminy Jasień bez względu na miejsce urodzenia, zamieszkania,
narodowość, które:

1. Mają wybitne zasługi dla Gminy Jasień w dziedzinie:
1) gospodarczej, społecznej, kulturalnej, sportowej, oświatowej,
2) poprawy jakości życia społeczności lokalnej,
3) promocji Gminy Jasień w kraju i na świcie,
2. Posiadają szczególny prestiż, autorytet i uznanie wśród społeczności lokalnej w
związku z pracą lub działalnością publiczną na rzecz Gminy Jasień.
Istnieje wiele wybitnych osób, które promują gminę Jasień oraz przyczynili się do wielu osiągnięć. Dla
uhonorowania tychże osób tytułem "Honorowy Obywatel Gminy Jasień" konieczne jest określenie zasad
nadawania tytułu, wzoru wniosku o nadanie tytułu oraz wzoru Aktu Nadania Tytułu Honorowego
Obywatela Gminy Jasień.
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