
Uchwała Nr XXXI/283/2009
Rady Miejskiej w Gniewie

z dnia 25 marca 2009 r.

Druk B/294/09

w sprawie określenia  regulaminu nadawania Tytułu: „Honorowego Obywatela
Miasta i Gminy Gniew”. 

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 późn. zm.) w związku z § 7 ust. 9
uchwały Nr II/5/2002 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 28 listopada 2002 r. w sprawie
Statutu Gminy Gniew (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2003 r. Nr 12, poz. 121 z późn. zm.),
uchwala się, co następuje:

§ 1.
Przyjmuje się regulamin nadawania Tytułu: „Honorowego Obywatela Miasta i Gminy
Gniew”, stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gniew.

§ 3.
Traci moc uchwała Nr XXXIV/199/97 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 29 kwietnia
1997 r.  w sprawie Regulaminu Honorowego Obywatelstwa Miasta i  Gminy Gniew
oraz uchwała Nr XXXIV/200/97 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 29 kwietnia 1997 r.
w sprawie powołania przedstawiciela do Kapituły.

§ 4.
1. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
2. Uchwała  podlega  ogłoszeniu  w  sposób  zwyczajowo  przyjęty  oraz  poprzez

zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.



Uzasadnienie do 
Uchwały  Nr XXXI/2283/2009

Do właściwości  Rady  Miejskiej  zgodnie  z  ustawą  o  samorządzie  gminnym
naleŜą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, a w szczególności
nadawanie honorowego obywatelstwa gminy.  Dlatego teŜ  Rada Miejska wykonując
powyŜszą delegację zobowiązała się w § 7 ust. 9 Statutu Gminy Gniew do określenia
zasad  przyznawania  tytułu:  „Honorowy  Obywatel  Miasta  i  Gminy  Gniew”  oraz
uprawnień osób, którym tytuł nadano, w odrębnej uchwale.
Warunkiem prawidłowego funkcjonowania instytucji nadawania Tytułu: „Honorowy
Obywatel  Miasta  i  Gminy  Gniew”  jest  przyjęcie  regulaminu  jego  nadawania,  z
wyraźnym  określeniem  organu  właściwego  do  nadania  wyróŜnienia,  kręgu
wnioskodawców oraz trybu nadawania tego zaszczytnego wyróŜnienia.
Mając na uwadze powyŜsze zasadnym jest przyjęcie niniejszej uchwały.
Uchwała  pociąga  za  sobą  skutki  finansowe  w  wysokości  równej  kosztom
przygotowania uroczystości wręczenia Tytułu oraz koszt statuetki i dyplomu, które w
dniu podjęcia uchwały są trudne do oszacowania.

Opracował:
Sekretarz Miasta i Gminy Gniew
Danuta Zgubieńska   


