UCHWAŁA NR XXVIII/174/2018
RADY GMINY ROGOWO
z dnia 30 stycznia 2018 r.
w sprawie ustanowienia tytułu " Honorowy Obywatel Gminy Rogowo " oraz określenia zasad
i trybu jego nadawania
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 i art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i poz. 2232 ) uchwala się, co następuje :
§ 1. 1. Ustanawia się tytuł „ Honorowy Obywatel Gminy Rogowo ”.
2. Uchwala się Regulamin nadawania tytułu, o którym mowa w ust. 1, w brzmieniu jak
w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rogowo.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/174/2018
Rady Gminy Rogowo
z dnia 30 stycznia 2018 r.
Regulamin nadawania tytułu " Honorowy Obywatel Gminy Rogowo "
§ 1. 1. Regulamin nadawania tytułu „ Honorowy Obywatel Gminy Rogowo ” określa zasady
i tryb nadawania przez Radę Gminy Rogowo tytułu „ Honorowy Obywatel Gminy Rogowo ” .
2. Ilekroć w uchwale jest mowa o :
1) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Rogowo;
2) Radzie - należy przez to rozumieć Radę Gminy Rogowo;
3) Wójcie - należy przez to rozumieć - Wójta Gminy Rogowo;
4) Przewodniczącym Rady - należy przez to rozumieć Przewodniczącego Rady Gminy Rogowo;
5) tytule - należy przez to rozumieć tytuł „ Honorowy Obywatel Gminy Rogowo ”;
6) wniosku - należy przez to rozumieć wniosek o nadanie tytułu „ Honorowy Obywatel Gminy
Rogowo”;
7) Kapitule - należy przez to rozumieć Kapitułę tytułu „ Honorowy Obywatel Gminy Rogowo ”.
§ 2. 1. Tytuł „ Honorowy Obywatel Gminy Rogowo ” jest wyrazem najwyższego wyróżnienia
i uznania za wybitne zasługi dla gminnej społeczności lokalnej i może być nadawany zarówno
obywatelom polskim jak i cudzoziemcom, w tym także pośmiertnie.
2. Tytuł może być nadany tej samej osobie tylko jeden raz.
§ 3. Tytuł „ Honorowy Obywatel Gminy Rogowo ” nadaje Rada w drodze uchwały.
§ 4. Z wnioskiem o nadanie tytułu mogą występować :
1) Wójt;
2) Przewodniczący Rady;
3) grupa co najmniej 5 radnych Rady;
4) stałe komisje Rady;
5) grupa co najmniej 150 pełnoletnich mieszkańców Gminy - w tym przypadku należy dołączyć
listę osób popierających wniosek z podaniem imienia, nazwiska, adresu i własnoręcznym
podpisem. Inicjator umieszcza swoje dane na liście pod pozycją 1 i jednocześnie jest osobą
uprawnioną do podpisania wniosku w imieniu osób, które wyraziły poparcie dla kandydata.
§ 5. 1. Wniosek o nadanie tytułu powinien zawierać :
1) imię i nazwisko osoby, której kandydaturę zgłasza wnioskodawca w celu nadania tytułu, datę
i miejsce urodzenia oraz miejsce zamieszkania;
2) pisemną zgodę, osoby o której mowa w ust. 1, na wszczęcie procedury nadania jej tytułu wraz
z oświadczeniem, że w prowadzonej procedurze wyraża zgodę na wystąpienie z wnioskiem
o którym mowa w § 6 ust. 1 oraz zgodę na przetwarzanie w tym celu jej danych osobowych.
W przypadku gdy tytuł nadawany jest pośmiertnie zgodę na wszczęcie procedury oraz
oświadczenie o wyrażeniu zgody na wystąpienie z wnioskiem, o którym mowa w zdaniu
pierwszym należy uzyskać od członka najbliższej rodziny;
3) oświadczenie o niekaralności - zgodne z art. 10 ust.1;
4) uzasadnienie wniosku zawierające opis zasług uzasadniających nadanie tytułu;
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5) podpis wnioskodawcy.
2. Wniosek o nadanie tytułu wnioskodawcy wymienieni w § 4 składają do Przewodniczącego
Rady.
3. Przewodniczący Rady przedstawia wniosek pod obrady Kapituły, która bada czy wniosek
odpowiada wymogom formalnym, zapoznaje się z uzasadnieniem wniosku oraz po wyrażeniu
rekomendacji ( pozytywnej/ negatywnej ) kieruje go do dalszego procedowania. Rekomendacja
Kapituły nie jest wiążąca w dalszym toku postępowania, co do złożonego wniosku.
4. Kapitułę tworzą :
1) Wójt;
2) Przewodniczący Rady;
3) Zastępcy Przewodniczącego Rady;
4) po jednym przedstawicielu spośród członków stałych komisji Rady.
5. Przewodniczącym Kapituły jest Przewodniczący Rady, który organizuje pracę Kapituły
i prowadzi jej obrady.
6. Wnioski spełniające wymogi formalne kierowane są do zaopiniowania przez wszystkie stałe
Komisje Rady, natomiast wnioski nie spełniające tych wymogów zwracane są wnioskodawcy.
§ 6. 1. Pozytywnie zaopiniowany przez większość Komisji Rady wniosek stanowi dla
Przewodniczącego Rady podstawę do wystąpienia do Instytutu Pamięci Narodowej w trybie
art. 35c ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1575 ) z wnioskiem
o udostępnienie do wglądu dokumentów osobowych osoby mającej być uhonorowana, a to w celu
ustalenia czy osoba ta nie była pracownikiem lub funkcjonariuszem organów bezpieczeństwa
państwa.
2. Po otrzymaniu odpowiedzi negatywnej ( brak dokumentów w archiwum IPN )
Przewodniczący Rady jest uprawniony do wprowadzenia projektu uchwały o nadanie tytułu do
porządku obrad Rady.
3. W przypadku odnalezienia stosownych dokumentów osobowych
mającego zostać
uhonorowanym, wniosek podlega ponownej ocenie przez wszystkie Komisje Rady, po zapoznaniu
się z udostępnioną dokumentacją.
§ 7. 1. Osoba wyróżniona tytułem otrzymuje akt nadania tytułu, statuetkę gratulacyjną oraz
zostaje wpisana do pamiątkowej Księgi „ Honorowych Obywateli Gminy Rogowo”, prowadzonej
przez Wójta Gminy.
2. Wzór aktu nadania, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
§ 8. 1. Wręczenie aktu oraz statuetki gratulacyjnej dokonuje Przewodniczący Rady i Wójt,
w sposób zapewniający podniosły charakter tego wydarzenia.
2. W uzasadnionych przypadkach akt nadania oraz statuetka gratulacyjna może być wręczona
w miejscu pobytu osoby uhonorowanej.
3. W przypadku gdy tytuł nadawany jest pośmiertnie, akt nadania może odebrać członek
najbliższej rodziny. Jeżeli tej rodziny nie ma akt nadania pozostaje w archiwum Urzędu Gminy
Rogowo, natomiast osobę tą wpisuje się do Księgi „ Honorowych Obywateli Gminy Rogowo ”.
§ 9. 1. Nadanie tytułu nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań ze strony osoby uhonorowanej.
2. Osobie wyróżnionej tytułem przysługuje :
1) prawo używania tytułu „ Honorowy Obywatel Gminy Rogowo”;
2) uczestniczenia na prawach gościa honorowego we wszystkich sesjach Rady
uroczystościach o charakterze gminnym.
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3. Nazwiska uhonorowanych nieżyjących osób mogą być brane są pod uwagę przez Radę przy
nadawaniu nazw ulicom, placom, szkołom i innym obiektom użyteczności publicznej.
4. Uzewnętrznieniem pośmiertnego nadania tytułu jest umieszczenie, za zgodą najbliższego
członka rodziny, na mogile ( nagrobku ) zmarłego, pamiątkowej tabliczki z napisem
" Honorowy Obywatel Gminy Rogowo ".
§ 10. 1. Tytuł nie może otrzymać osoba, która była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za
umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
2. W przypadku ziszczenia się warunku o którym mowa w ust. 1 po nadaniu tytułu, na wniosek
podmiotów, o których mowa w § 4 następuje podjęcie uchwały o odebraniu nadanego wcześniej
tytułu. W tym zakresie zapisy § 5 stosuje się odpowiednio z tym, że wniosek o pozbawienie tytułu
powinien zawierać oprócz szczegółowego uzasadnienia dowody na poparcie wystąpienia
przesłanki o której mowa w ust. 1.
3. Po podjęciu uchwały opisanej w ust. 2 osoba uhonorowana zobowiązana jest do zwrotu
otrzymanego aktu nadania oraz statuetki gratulacyjnej, a wpis dokonany w Księdze, o której mowa
w § 7 ust. 1 ulega wykreśleniu wraz z umieszczeniem stosownej adnotacji.
§ 11. Uchwałę o nadaniu lub pozbawieniu tytułu „ Honorowy Obywatel Gminy Rogowo”
podaje się do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty.
§ 12. Koszty związane z przyznaniem tytułu pokrywane są z budżetu Gminy.
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Załącznik do Regulaminu nadawania tytułu
„ Honorowy Obywatel Gminy Rogowo ”
Wzór
RADA GMINY ROGOWO

Uchwałą Nr .......................
z dnia ....................................
nadała
Panu/Pani ................................................................................

TYTUŁ
HONOROWEGO OBYWATELA GMINY ROGOWO
JAKO WYRAZ NAJWYŻSWZEGO WYRÓŻNIENIA I UZNANIA

................................................

.................................................

Wójt Gminy Rogowo

Przewodniczący Rady Gminy

Rogowo, dnia ................................................

Przewodniczący Rady
Gminy
Tomasz Michalczak
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1900 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U.
z 2017 r. poz. 1875 i poz. 2332 ) do wyłącznej kompetencji rady gminy należy nadawanie
honorowego obywatelstwa gminy.
Na tle ugruntowanego orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego sprawy związane
z nadawaniem przez radę honorowego obywatelstwa mają charakter
spraw dotyczących
wewnętrznego ustroju gminy. Bowiem w zakresie relacji, wspólnota – członek wspólnoty,
pozostaje możliwość wyróżnienia przez gminę członka wspólnoty gminnej za jego zasługi
względem gminy oraz ustanowienie procedury przyznawania tego tytułu w formie regulaminu,
a także stworzenie „ pomocniczej struktury ” uczestniczącej w tej procedurze. Stanowisko takie
wyrażone zostało m.in. w wyroku z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie sygn. akt II OSK
1527/08.
Uchwała niniejsza bezpośrednio rozstrzyga o prawach i obowiązkach członków wspólnoty
samorządowej i należy do kategorii uchwał „ statutowych ” o których mowa
w art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy o samorządzie gminnym, jest zatem aktem prawa miejscowego
i podlega w związku z tym ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym ( art. 42
u.o s.g. i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych.
Mając powyższe na względzie podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.
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