
 

 

UCHWAŁA Nr XLII.204.2014 

RADY GMINY ZBÓJNO 

z dnia 6 listopada 2014 r. 

w sprawie ustanowienia tytułów: ,,Honorowy Obywatel Gminy Zbójno” i ,,Zasłużony dla Gminy 

Zbójno” oraz zasad i trybu nadawania tych tytułów. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jt. Dz.U. 

z 2013 r. poz. 594, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072.) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. Mając na uwadze uhonorowanie Obywateli za zasługi dla Gminy Zbójno, ustanawia się tytuły: 

1. „Honorowy Obywatel Gminy Zbójno”; 

2. „Zasłużony dla Gminy Zbójno”. 

 

§ 2. Ustala się Regulamin zasad i trybu nadawania ww. tytułów w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 

do niniejszej uchwały. 

 

§ 3. Ustala się wzór aktów nadania tytułów ,,Honorowy Obywatel Gminy Zbójno” i ,,Zasłużony dla Gminy 

Zbójno” stanowiące odpowiednio załączniki Nr 2 i 3 do niniejszej uchwały. 

 

§ 4. Koszty związane z nadawaniem ww. tytułów pokrywane są z budżetu gminy. 

 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy. 

 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od daty publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego. 

 

 Przewodniczący 

Rady Gminy 

Lech Dąbrowski 

 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 17 listopada 2014 r.

Poz. 3307



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII.204.2014 

Rady Gminy Zbójno 

z dnia 6 listopada 2014 r. 

 

Regulamin 

zasad i trybu nadawania tytułów „Honorowy Obywatel Gminy Zbójno” 

i ,,Zasłużony dla Gminy Zbójno”. 

 

Regulamin nadawania tytułów, zwany dalej Regulaminem, ustala zasady i tryb nadawania przez Radę Gminy 

Zbójno tytułów: ,,Honorowy Obywatel Gminy Zbójno” oraz ,,Zasłużony dla Gminy Zbójno”. 

 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1.1. Mając na celu uhonorowanie Obywateli za zasługi na rzecz Gminy Zbójno ustanawia się tytuły: 

,,Honorowy Obywatel Gminy Zbójno” oraz ,,Zasłużony dla Gminy Zbójno”, zwane dalej Tytułami, które są 

wyrazem najwyższego wyróżnienia i uznania Rady Gminy Zbójno. 

2. Godność ,,Honorowy Obywatel Gminy Zbójno” oraz ,,Zasłużony dla Gminy Zbójno” przyznaje się 

osobom szczególnie zasłużonym dla Gminy Zbójno, w szczególności: 

a) w dziedzinach polityki, gospodarki, nauki, kultury, sportu, 

b) aktywnie współpracujących z Gminą Zbójno, 

c) aktywnie promujących Gminę Zbójno, 

d) aktywnie wspierających inicjatywy gminne, 

a także innym wybitnym Obywatelom, zgodnie z ustaleniami zawartymi w niniejszym Regulaminie. 

 

§ 2.1. Tytuły: ,,Honorowy Obywatel Gminy Zbójno” oraz ,,Zasłużony dla Gminy Zbójno” mogą być 

nadawane obywatelom polskim i cudzoziemcom. 

2. Nadanie Tytułów niezależne jest od miejsca zamieszkania osoby proponowanej do uhonorowania. 

3. Tytuł: ,,Honorowy Obywatel Gminy Zbójno” oraz ,,Zasłużony dla Gminy Zbójno” może być nadane tej 

samej osobie tylko jeden raz. 

 

§ 3. Tytuły „Honorowy Obywatel Gminy Zbójno” i „Zasłużony dla Gminy Zbójno” nadaje Rada Gminy 

w drodze uchwał, podejmowanych na wniosek: 

a) Wójta Gminy Zbójno, 

b) Przewodniczącego Rady Gminy Zbójno, 

c) Rady Gminy Zbójno, 

d) jednostek organizacyjnych gminy, organizacji społecznych, politycznych i stowarzyszeń posiadających 

osobowość prawną, działających na terenie Gminy Zbójno, 

e) mieszkańców poparty 50 podpisami. 

 

§ 4.1. Wniosek pisemny o nadanie tytułów „Honorowy Obywatel Gminy Zbójno” lub „Zasłużony dla 

Gminy Zbójno” powinien zawierać: 

a) dokładne dane personalne osoby, której dotyczy, 

b) szczegółowe uzasadnienie wniosku o nadanie tytułu, 

c) podpis wnioskodawcy(-ów). 

2. Wniosek o nadanie tytułów „Honorowy Obywatel Gminy Zbójno” i „Zasłużony dla Gminy Zbójno” 

przedkładany jest Przewodniczącemu Rady Gminy Zbójno. 

 

§ 5. Osoby wymienione w § 3 pkt a, b i c występują z inicjatywą pozbawienia tytułów osób, które 

dopuściły się czynu powodującego, iż stały się niegodne tytułu, w szczególności wobec osób skazanych 

prawomocnym wyrokiem sądu orzeczonym za przestępstwo popełnione z winy umyślnej. 

 

§ 6. Ewidencję osób wyróżnionych tytułami prowadzi biuro Rady Gminy w księgach „Honorowy Obywatel 

Gminy Zbójno” i „Zasłużony dla Gminy Zbójno”. 

 

§ 7.1. Dokumentem stwierdzającym nadanie tytułów, Honorowy Obywatel Gminy Zbójno” lub, Zasłużony 

dla Gminy Zbójno” jest Akt Nadania Tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Zbójno” lub „Zasłużony dla Gminy 

Zbójno”, sporządzony w formacie A-4, według wzoru określonego w załącznikach nr 2 i 3 do uchwały. 
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2. Wręczenie aktu nadania „Honorowego Obywatela Gminy Zbójno” lub „Zasłużonego dla Gminy Zbójno” 

oraz statuetki „Honorowy Obywatel Gminy Zbójno” lub „Zasłużony dla Gminy Zbójno” dokonuje w imieniu 

Rady Gminy jej Przewodniczący i Wójt Gminy Zbójno lub upoważnione przez nich osoby na uroczystej sesji 

Rady Gminy lub zorganizowanej w tym celu uroczystości. 

3. Nadanie Tytułu odbywa się w sposób zapewniający uroczysty charakter temu wydarzeniu i powinno być 

poprzedzone prezentacją zasług wyróżnionej osoby. 

 

§ 8.1. Rada może podjąć uchwałę o pozbawieniu tytułu „Honorowego Obywatela Gminy Zbójno” lub 

„Zasłużonego dla Gminy Zbójno” na wniosek osób wymienionych w § 3 pkt a, b i c, w razie stwierdzenia, że: 

a) nadanie tego tytułu nastąpiło w wyniku wprowadzenia w błąd, 

b) „Honorowy Obywatel Gminy Zbójno” lub „Zasłużony dla Gminy Zbójno” dopuścił się czynu wskutek, 

którego stał się niegodny tego tytułu. 

2. Wniosek pisemny o pozbawienie tytułów „Honorowy Obywatel Gminy Zbójno” lub „Zasłużony dla 

Gminy Zbójno” powinien zawierać: 

a) dokładne dane personalne osoby, której dotyczy, 

b) szczegółowe uzasadnienie wniosku o pozbawienie tytułu, 

c) podpis wnioskodawcy(-ów). 

3. Podjęcie uchwały przez radę o pozbawieniu tytułów „Honorowego Obywatela Gminy Zbójno” lub 

„Zasłużonego dla Gminy Zbójno” stanowi podstawę do dokonania zmian w Księdze, o której mowa w § 6. 

 

Honorowy Obywatel Gminy Zbójno 

 

§ 9.1. Tytuł „Honorowy Obywatel Gminy Zbójno” jest wyrazem najwyższego wyróżnienia i uznania. 

Nadawany jest osobom szczególnie zasłużonym dla gminy, jej rozwoju, ratowania pamiątek kultury narodowej, 

popularyzacji wiedzy o Gminie i jej historii, których działalność przyczyniła się do wzrostu promocji gminy 

w dziedzinie życia społecznego, politycznego i gospodarczego lub nauki, kultury, sportu. Tytuł jest nadawany 

wybitnym osobistościom zgodnie z ustaleniami zawartymi w niniejszym regulaminie. 

2. Osobie wyróżnionej tytułem „Honorowy Obywatel Gminy Zbójno” przysługuje prawo do: 

a) używania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Zbójno”, 

b) uczestniczenia we wszystkich sesjach Rady Gminy Zbójno oraz gminnych uroczystościach w charakterze 

gościa honorowego. 

3. Nazwiska nieżyjących osób, uhonorowanych tytułem „Honorowy Obywatel Gminy Zbójno”, są brane 

pod uwagę przez Radę Gminy Zbójno przy nadawaniu nazw ulicom, placom, parkom i szkołom. 

 

Zasłużony dla Gminy Zbójno 

 

§ 10.1. Tytuł „Zasłużony dla Gminy Zbójno” jest wyrazem wyróżnienia i uznania. Nadawany jest za 

wybitne zasługi dla rozwoju gminy i tworzenia wspólnego dobra mieszkańcom gminy osobom fizycznym, 

organizacjom, stowarzyszeniom i instytucjom, które w sposób widoczny i niepodważalny przyczyniły się do 

zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej, szczególnie zasłużyły się gminie, przyczyniając 

się do jej rozwoju, pomnożenia dobrobytu lub popularyzowania osiągnięć. 

2. Osobie wyróżnionej tytułem „Zasłużony dla Gminy Zbójno” przysługuje prawo do: 

a) używania tytułu „Zasłużony dla Gminy Zbójno”, 

b) uczestniczenia we wszystkich sesjach Rady Gminy Zbójno oraz gminnych uroczystościach w charakterze 

gościa honorowego. 

3. Nazwiska nieżyjących osób, uhonorowanych tytułem „Zasłużony dla Gminy Zbójno”, są brane pod 

uwagę przez Radę Gminy Zbójno przy nadawaniu nazw ulicom, placom, parkom i szkołom. 

4. Tytuł „Zasłużony dla Gminy Zbójno” może być nadawany pośmiertnie. 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII.204.2014 

Rady Gminy Zbójno 

z dnia 6 listopada 2014 r. 

 

Rada Gminy Zbójno 

Uchwałą Nr …………… z dnia …………… 

na wniosek złożony przez 

………………………………………………………………………………………………… 

nadała 

tytuł „Honorowy Obywatel Gminy Zbójno” 

Pani/Panu 

 

……………………………………………………………………………………………… Wręczenia Aktu 

Nadania tytułu wraz z e statuetką „Honorowy Obywatel Gminy Zbójno” dokonał Przewodniczący Rady 

Gminy (imię i nazwisko) w obecności Wójta Gminy (imię i nazwisko) 

podczas uroczystej Sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu …………… 

 

Dane dotyczące osoby uhonorowanej tytułem: 

1) Imiona i nazwisko 

2) Data i miejsce urodzenia 

3) Imiona rodziców 

 

 

Uzasadnienie nadania tytułu: 

 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

…… 

Wpisu do Księgi dokonał: (imię i nazwisko) 

 

Zbójno, dnia …………… 
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AKT NADANIA 

 

Rada Gminy Zbójno 

Uchwałą Nr …………… z dnia …………… 

nadała 

Pani/Panu 

 

………………………………………………………………… 

tytuł 

HONOROWY OBYWATEL 

GMINY ZBÓJNO 

jako wyraz najwyższego wyróżnienia 

i uznania 

 

 

 

 

……………………………………… Przewodniczący Rady Gminy Zbójno 

 

 

 

 

Zbójno, dnia ........................ 
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLII.204.2014 

Rady Gminy Zbójno 

z dnia 6 listopada 2014 r. 

 

Rada Gminy Zbójno 

Uchwałą Nr …………… z dnia …………… 

na wniosek złożony przez 

………………………………………………………………………………………………… 

Nadała 

tytuł „Zasłużony dla Gminy Zbójno” 

Pani/Panu 

 

……………………………………………………………………………………………… Wręczenia Aktu 

Nadania tytułu wraz ze statuetką „Zasłużony dla Gminy Zbójno” dokonał Przewodniczący Rady Gminy 

(imię i nazwisko) w obecności Wójta Gminy (imię i nazwisko)  

podczas uroczystej Sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu …………… 

 

Dane dotyczące osoby uhonorowanej tytułem: 

1) Imiona i nazwisko 

2) Data i miejsce urodzenia 

3) Imiona rodziców 

 

 

Uzasadnienie nadania tytułu: 

 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

…… 

Wpisu do Księgi dokonał: (imię i nazwisko) 

 

Zbójno, dnia …………… 
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AKT NADANIA 

 

Rada Gminy Zbójno 

Uchwałą Nr …………… z dnia …………… 

nadała 

Pani/Panu 

 

………………………………………………………………… 

tytuł 

ZASŁUŻONY DLA 

GMINY ZBÓJNO 

jako wyraz najwyższego wyróżnienia 

i uznania 

 

 

 

 

……………………………………… Przewodniczący Rady Gminy Zbójno 

 

 

 

 

Zbójno, dnia ........................ 
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