
 

UCHWAŁA NR XXV/192/2017 

Rady Miejskiej w Poniecu 

z dnia 28 kwietnia 2017 r. 

 

 

w sprawie zasad i trybu nadawania tytułu Honorowego Obywatelstwa Gminy Poniec 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 poz. 446 ze zm. ze zm.) Rada Miejska w Poniecu 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Tytuł „Honorowego Obywatelstwa Gminy Poniec” nadaje Rada Miejska w 

Poniecu w drodze uchwały. 

 

§ 2. 1. Tytuł „Honorowego Obywatelstwa Gminy Poniec” jest najwyższym 

wyróżnieniem i szczególnym wyrazem uznania nadawanym przez Radę Miejską w 

Poniecu osobom szczególnie zasłużonym dla Gminy Poniec, bez względu na miejsce 

urodzenia, zamieszkania, narodowość, które mają wybitne zasługi dla Gminy Poniec 

w szczególności w dziedzinie: 

1) gospodarczej, społecznej, kulturalnej, sportowej i oświatowej, 

2) ratowania życia ludzkiego i mienia, 

3) poprawy jakości życia społeczności lokalnej, 

4) posiadają szczególny prestiż, autorytet i uznanie wśród społeczności lokalnej w 

związku z pracą lub działalnością publiczną na rzecz Gminy Poniec. 

 

2. Tytuł „Honorowego Obywatelstwa Gminy Poniec” może być nadany osobom 

żyjącym, a także tej samej osobie tylko jeden raz. 

 

§ 3. Z wnioskiem o nadanie tytułu mogą występować: 

1) Burmistrz Ponieca 

2) grupa co najmniej 8 radnych, 

3) co najmniej 100 pełnoletnich obywateli posiadających czynne prawo wyborcze 

i zamieszkałych na stałe na terenie Gminy Poniec, reprezentowanych przez 

inicjatora wniosku, podpisanych na liście osób popierających, która jest 

załącznikiem do Karty zgłoszenia. 

 

§ 4. 1. Wniosek o nadanie „Honorowego Obywatelstwa Gminy Poniec” powinien 

zostać złożony na Karcie zgłoszenia stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały i 

zawierać w szczególności: 

1) dane personalne osoby, której wniosek dotyczy, 

2) szczegółowe uzasadnienie wniosku o nadanie tytułu, wraz z podaniem zasług 

uzasadniających przyznanie tytułu, 

3) podpis wnioskodawcy/ów, 

4) listę osób popierających (w przypadku dokonania zgłoszenia przez 

mieszkańców). 



 

2. Do wniosku należy załączyć: 

1) oświadczenie kandydata, którego wniosek dotyczy, iż znany mu jest zamiar 

złożenia wniosku i wyraża na to zgodę, 

2) zgodę kandydata na przetwarzanie jego danych osobowych. 

3. Wnioski o nadanie tytułu „Honorowego Obywatelstwa Gminy Poniec” należy 

składać w biurze Rady Miejskiej w Poniecu. 

 

§ 5. 1. Wniosek o nadanie tytułu „Honorowego Obywatelstwa Gminy Poniec” 

Przewodniczący Rady przekazuje do zaopiniowania wszystkim stałym komisjom Rady 

Miejskiej w Poniecu. 

2. Wniosek zaopiniowany negatywnie przez wszystkie stałe komisje nie podlega 

przedstawieniu Radzie Miejskiej w Poniecu. 

3. O każdym negatywnie zaopiniowanym wniosku Przewodniczący Rady informuje 

wnioskodawcę/ów. 

 

§ 6. Pozytywnie zaopiniowany wniosek Przewodniczący Rady przekazuje 

Burmistrzowi Ponieca w celu przygotowania projektu uchwały na najbliższą sesję 

Rady. 

 

§ 7. 1. Uroczystego wręczenia nadanego tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Poniec” 

dokonuje Burmistrz Ponieca oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Poniecu. 

2. Ceremonia nadania tytułu następuje na uroczystej sesji Rady Miejskiej. 

3. Uhonorowane osoby otrzymują tytuły „Honorowy Obywatel Gminy Poniec”  

 

§ 8. „Honorowy Obywatel Gminy Poniec” otrzymuje: 

1) akt nadania godności wykonany na papierze o formacie A-4 o treści: Rada 

Miejska w Poniecu uchwałą nr ________ z dnia ________ nadaje Panu/Pani 

/imię i nazwisko/ godność Honorowego Obywatela Gminy Poniec z wpisaną 

datą oraz podpisem Burmistrza Ponieca, Przewodniczącego Rady Miejskiej w 

Poniecu oraz pieczęcią okrągłą gminy. Akt nadania ozdobiony jest w części 

środkowej herbem Ponieca. Akt nadania wręczany jest w teczce, która 

ozdobiona jest metalowymi narożnikami oraz herbem Ponieca.  

 

2) legitymację o treści: Legitymacja nr …, Rada Miejska w Poniecu uchwałą nr 

________ z dnia ________ nadaje Panu/Pani /imię i nazwisko/ godność 

Honorowego Obywatela Gminy Poniec z wpisaną datą, podpisem Burmistrza 

Ponieca oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej w Poniecu 

 

3) medalion pamiątkowy z napisem „Honorowy Obywatel Gminy Poniec” 

ozdobiony w części środkowej herbem Ponieca. 

 

 

§ 9. 1. Imię i nazwisko osoby uhonorowanej tytułem „Honorowy Obywatel Gminy 

Poniec” wpisuje się do Księgi Honorowych Obywateli Gminy Poniec. 

2. Księgę Honorowych Obywateli Gminy Poniec prowadzi Burmistrz Ponieca. 



 

§ 10. Osoba uhonorowana tytułem „Honorowy Obywatel Gminy Poniec” ma prawo 

do: 

1) używania nadanego tytułu, 

2) uczestniczenia na prawach gościa honorowego, we wszystkich sesjach Rady 

Miejskiej w Poniecu oraz w uroczystościach o charakterze gminnym, 

3) bezpłatnego wstępu na imprezy kulturalne, sportowe i rekreacyjne 

organizowane przez Urząd Miejski w Poniecu lub gminne jednostki 

organizacyjne. 

 

§ 11. 1. Rada Miejska w Poniecu, w trybie przewidzianym do nadawania tytułu może 

podjąć uchwałę o jego pozbawieniu w przypadku: 

1) skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy 

umyślnej, 

2) dopuszczenia się przez osobę uhonorowaną czynu, na skutek którego stała się 

niegodna nadanego jej tytułu, 

3) nadania tytułu na skutek nieprawdziwych informacji. 

2. Do postępowania w sprawie pozbawienia tytułu „Honorowego Obywatelstwa 

Gminy Poniec” stosuje się odpowiednio zasady związane z jego nadaniem, przy czym 

wniosek o pozbawienie tytułu winien szczegółowo wykazać okoliczności, o których 

mowa w ust. 1. 

3. Z inicjatywą pozbawienia tytułu osób, które stały się niegodne tytułu mogą 

wnioskować osoby i podmioty wymienione w § 3. 

 

§ 12. Koszty związane z nadawaniem Honorowego Obywatelstwa pokrywane są z 

budżetu Gminy Poniec. 

 

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca 

 

§ 14. Traci moc Uchwała Nr XXXI/182/2001 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 7 

czerwca 2001 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Nadania Honorowego 

Obywatelstwa Gminy Poniec. 

 

§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

do uchwały nr XXV/192/2017 

Rady Miejskiej w Poniecu 

z dnia 28 kwietnia 2017 r. 

 

 

Karta zgłoszenia do tytułu  

„Honorowego Obywatela Gminy Poniec” 
 

 

I. Dane osobowe kandydata: 

1. Imiona i nazwisko……………………………………………………………… 

2. Data i miejsce urodzenia………………………………………………………. 

3. Imiona rodziców……………………………………………………………….. 

4. Miejsce zamieszkania………………………………………………………….. 

5. Wykształcenie………………………………………………………………….. 

6. Miejsce pracy i stanowisko……………………………………………………. 

7. Dotychczasowe wyróżnienia, nagrody……...…………………………............. 

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………....……….. 

………………………………………………………………………..……..…….. 

II. Opis zasług kandydata uzasadniający złożenie wniosku: 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………….………………………. 

……………………………………………………………….………………………. 

…………………………………………………………….…………………………. 

III. Dane wnioskodawcy/wnioskodawców; (imię i nazwisko wraz z pełnioną funkcją 

lub nazwa organizacji), 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

IV. Data sporządzenia wniosku oraz podpis wnioskodawcy: 

 

……………………………………   …………………………………… 

  Data       podpis wnioskodawcy 

 



Uzasadnienie 

 

 Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym Rada Miejska w Poniecu może 

nadać honorowe obywatelstwo gminy. Godność ta jest szczególnym wyrazem uznania 

nadawanym osobom szczególnie zasłużonym dla Gminy Poniec w szczególności w 

dziedzinie: gospodarczej, społecznej, kulturalnej, sportowej i oświatowej, ratowania 

życia ludzkiego i mienia, poprawy jakości życia społeczności lokalnej, posiadają 

szczególny prestiż, autorytet i uznanie wśród społeczności lokalnej w związku z pracą 

lub działalnością publiczną na rzecz Gminy Poniec. 

 


