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UCHWAŁA NR XXXVIII/398/17
RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM
z dnia 27 kwietnia 2017 r.

w sprawie ustanowienia tytułu: Honorowy Obywatel Gminy Ożarów Mazowiecki oraz przyjęcia
Regulaminu zasad i trybu jego nadawania
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.
Dz. U. 2016 r., poz. 446, zm. poz. 1579 i 1948.) oraz § 13 ust 2 Statutu Gminy Ożarów Mazowiecki
uchwalonego Uchwałą 100/11 z dnia 27 października 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. 2012 r., poz. 927) uchwala
się, co następuje:
§ 1. Mając na uwadze uhonorowanie osób za szczególne zasługi dla Gminy Ożarów Mazowiecki,
ustanawia się tytuł „Honorowy Obywatel Gminy Ożarów Mazowiecki”.
§ 2. Ustala się Regulamin zasad i trybu nadawania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Ożarów
Mazowiecki” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Koszty związane z nadawaniem wymienionego w § 1 tytułu pokrywane są z budżetu Gminy Ożarów
Mazowiecki.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Tadeusz Szmigiel
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/398/17
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim
z dnia 27 kwietnia 2017 r.
Regulamin zasad i trybu nadawania tytułu: „ Honorowy Obywatel Gminy Ożarów Mazowiecki”
§ 1. Regulamin określa zasady i tryb przyznawania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Ożarów
Mazowiecki”.
§ 2. Tytuł „Honorowy Obywatel Gminy Ożarów Mazowiecki” jest najwyższym gminnym wyróżnieniem
przyznawanym wybitnym osobistościom. Jest wyrazem szczególnego uznania nadawanego osobom fizycznym
bez względu na miejsce urodzenia, zamieszkania czy narodowość, które:
1) mają szczególne zasługi dla Gminy Ożarów Mazowiecki w dziedzinie:
a) gospodarczej, społecznej, kulturalnej, naukowej, sportowej, oświatowej,
b) poprawy jakości życia społeczności lokalnej,
c) promocji Gminy Ożarów Mazowiecki w kraju i na świecie;
2) posiadają szczególny prestiż, autorytet i uznanie wśród społeczności lokalnej w związku z pracą lub
działalnością publiczną na rzecz Gminy Ożarów Mazowiecki.
§ 3. 1. Tytuł „Honorowego Obywatela Gminy Ożarów Mazowiecki” nadaje w formie uchwały Rada
Miejska w Ożarowie Mazowieckim, zwana dalej Radą.
2. Uchwały w sprawie nadania Tytułu „Honorowego Obywatela Gminy Ożarów Mazowiecki”, zwanego
dalej Tytułem, Rada podejmuje w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
§ 4. 1. Ceremonia nadania Tytułu odbywa się na uroczystej sesji Rady Miejskiej.
2. Akt nadania Tytułu wręcza Przewodniczący Rady i Burmistrz.
§ 5. Tytuł może być nadany tylko osobom żyjącym i za ich zgodą.
§ 6. Tytuł może być nadany tej samej osobie tylko jeden raz.
§ 7. Nadanie tytułu nie ma charakteru wyróżnienia cyklicznego.
§ 8. 1. Z wnioskiem o nadanie Tytułu mogą występować:
1) Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego,
2) grupa co najmniej 5 radnych,
3) grupa co najmniej 100 mieszkańców Gminy Ożarów Mazowiecki uprawnionych do głosowania,
reprezentowanych przez inicjatora wniosku.
2. Wniosek o nadanie Tytułu powinien zawierać co najmniej:
1) dane wnioskodawcy,
2) dane o kandydacie: imię/imiona, nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania,
3) życiorys kandydata,
4) uzasadnienie wniosku.
3. Do wniosku mogą być dołączone pisma zawierające rekomendacje dla kandydata do Tytułu i popierające
wniosek.
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4. Do wniosku należy dołączyć zgodę kandydata na przetwarzanie jego danych osobowych w związku
z wnioskiem o nadanie Tytułu, oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie do przyznania
Tytułu, posiadaniu pełnych zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych oraz
o tym, ze nie był/była skazany/a prawomocnym wyrokiem sadu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia
publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
5. Wzór wniosku określa załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
§ 9. 1. Wniosek o nadanie Tytułu należy składać do Przewodniczącego Rady.
2. Wniosek o nadanie lub pozbawienie Tytułu rozpatruje i opiniuje Kapituła, najpóźniej w 60 dniu od daty
jego wpłynięcia do Przewodniczącego Rady.
3. W skład Kapituły wchodzą:
1) Przewodniczący Rady Miejskiej jako przewodniczący Kapituły;
2) Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego;
3) przewodniczący stałych Komisji Rady Miejskiej;
4) przewodniczący klubów radnych.
4. Do zadań Kapituły należy w szczególności:
1) sprawdzenie wniosku pod względem formalnym;
2) przedstawienie opinii o nadanie lub pozbawienie Tytułu.
§ 10. 1. Kapituła może zapraszać na swoje posiedzenia przedstawicieli wnioskodawców.
2. Opinia Kapituły w sprawie wniosku, o którym mowa w § 8 ust. 2 zapada bezwzględną większością
głosów uprawnionych do głosowania członków Kapituły.
3. Posiedzenia Kapituły są protokołowane.
4. Obsługę administracyjną Kapituły zapewnia Burmistrz.
§ 11. 1. Zaopiniowane wnioski Kapituła przekazuje Burmistrzowi w celu przygotowania projektu uchwały
w sprawie nadania Tytułu lub jego pozbawienia.
2. O każdym negatywnie zaopiniowanym wniosku Przewodniczący Rady niezwłocznie zawiadamia
zgłaszającego wniosek.
§ 12. Osoba wyróżniona otrzymuje:
1) Akt nadania Honorowego Obywatela Gminy Ożarów Mazowiecki, którego wzór określa załącznik nr 2 do
niniejszego Regulaminu;
2) legitymację Honorowego Obywatela Gminy Ożarów Mazowiecki, której wzór określi Burmistrz w trybie
zarządzenia.
§ 13. 1. Osoby, którym nadano tytuł Honorowy Obywatel Gminy Ożarów Mazowiecki wpisuje się do
Księgi Honorowych Obywateli Gminy Ożarów Mazowiecki, zawierającej dane osoby, której nadano Tytuł:
imię/ imiona i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres zamieszkania oraz numer uchwały nadającej Tytuł
2. W przypadku pozbawienia osoby Tytułu dokonuje się wykreślenia tej osoby w Księdze Honorowych
Obywateli Gminy Ożarów Mazowiecki i wpisuje numer uchwały Rady w tej sprawie.
3. Księgę, o której mowa w ust. 1 prowadzi Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim.
§ 14. Osoba wyróżniona tytułem Honorowy Obywatel Gminy Ożarów Mazowiecki ma prawo do:
1) używania tytułu Honorowy Obywatel Gminy Ożarów Mazowiecki;
2) uczestniczenia, na prawach Gościa Honorowego, we wszystkich sesjach Rady Miejskiej oraz
w uroczystościach o charakterze gminnym;
3) bezpłatnego wstępu na imprezy kulturalne, sportowe i rekreacyjne organizowane przez gminne jednostki
organizacyjne.
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§ 15. Rada Miejska, w trybie przewidzianym do nadawania tytułu może podjąć uchwałę o pozbawieniu
tytułu Honorowy Obywatel Gminy Ożarów Mazowiecki w przypadku:
1) skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne;
2) działania na szkodę Gminy Ożarów Mazowiecki.
§ 16. Uchwałę Rady o nadaniu lub pozbawieniu tytułu Honorowego Obywatela Gminy Ożarów
Mazowiecki podaje się do publicznej wiadomości.
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Załącznik nr 1 do Regulaminu zasad i trybu nadawania
tytułu: „Honorowy Obywatel Gminy Ożarów Mazowiecki”
WZÓR WNIOSKU
O NADANIE TYTUŁU HONOROWEGO OBYWATELA GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI
I.

Wnioskodawca

………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
II.

Dane personalne kandydata:

1. Imię/imiona i nazwisko ……………………………………………………………………
2. Data i miejsce urodzenia …………………………………………………………………..
3. Miejsce zamieszkania ……………………………………………………………………..
4. Obywatelstwo ……………………………………………………………………………..
III.

Życiorys kandydata:

…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
IV. Uzasadnienie wniosku:
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………..
(miejsce i data złożenia wniosku)

……………………………………………
(podpis wnioskodawcy)

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

–6–

Poz. 4291

OŚWIADCZENIE KANDYDATA
Ja, niżej podpisany/a
…………………………………………………………………………………
oświadczam, że:
1) wyrażam zgodę na zgłoszenie mojej kandydatury do Tytułu „Honorowy Obywatel
Gminy Ożarów Mazowiecki”,
2) posiadam pełną zdolność do czynności prawnych,
3) korzystam z pełni praw publicznych,
4) nie byłem(-am) skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5) zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2016,
poz. 922) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we
wniosku - dla potrzeb złożenia, rozpatrzenia i nadania Tytułu Honorowego Obywatela
Gminy Ożarów Mazowiecki.

………………………………….
(data i miejsce)

………………………………………….
(podpis kandydata)
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Załącznik nr 2 do Regulaminu zasad i trybu nadawania
tytułu: „Honorowy Obywatel Gminy Ożarów Mazowiecki”
WZÓR AKTU NADANIA

AKT NADANIA
TYTUŁU HONOROWEGO OBYWATELA GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI
RADA MIEJSKA
Uchwałą nr ………..….. z dnia ……….…
NADAJE
Panu/Pani………………………………………………………………………………………

TYTUŁ

HONOROWEGO OBYWATELA GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI
JAKO WYRAZ NAJWYŻSZEGO WYRÓŻNIENIA
ZA SZCZEGÓLNE ZASŁUGI DLA GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI

……………………………………….
Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego

……………………………………
Przewodniczący Rady Miejskiej

Ożarów Mazowiecki, dnia ……………

