Uchwała Nr XXXIV/196/2005
Rady Gminy Skąpe
z dnia 30 września 2005 roku
w sprawie ustanowienia tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Skąpe” oraz określenia
zasad i trybu nadawania tytułu
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
uchwala co następuje:
§ 1. Ustanawia się tytuł „Honorowy Obywatel Gminy Skąpe” jako wyraz szczególnego
uznania i wyróżnienia za wybitne osiągnięcia i zasługi na rzecz gminnej społeczności
lokalnej.
§ 2. 1.Tytuł „Honorowy Obywatel Gminy Skąpe” nadaje Rada Gminy w drodze uchwały
obywatelom polskim i cudzoziemcom, po zasięgnięciu opinii Kapituły.
2. Tytuł o którym mowa w ust. 1, może być nadany pośmiertnie.
§ 3. 1. Pisemnym wnioskiem o nadanie tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Skąpe”, mogą
występować:
1) grupa co najmniej 5 radnych
2) Wójt Gminy Skąpe
3) grupa co najmniej 100 mieszkańców Gminy Skąpe
4) statutowe organy uchwałodawcze co najmniej 2 instytucji, organizacji społecznych,
politycznych, gospodarczych oraz stowarzyszeń działających na terenie Gminy Skąpe
2. Wniosek składany przez radnych zawierać musi imiona i nazwiska radnych oraz ich
podpisy.
3. Wniosek składany przez mieszkańców musi zawierać: imiona, nazwiska, adresy, nr PESEL
i podpisy wnioskodawców.
4. Wniosek składany przez organy statutowe powinien być podpisany przez osoby
upoważnione do reprezentowania tego podmiotu i posiadać załączoną uchwałę o wystąpienie
o nadanie tytułu.
5. Wniosek o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać:
1) dane o kandydacie takie jak: imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres zamieszkania,
wykształcenie, zawód, miejsce pracy, stanowisko
2) wniosek musi zawierać szczegółowe uzasadnienie pisemne ze wskazaniem zasług
uzasadniających nadanie tytułu wraz z podpisem wnioskodawcy.
6. Wniosek o którym mowa w ust. 1 i 5 powinien być rozpatrzony i zaopiniowany w okresie 3
miesięcy od dnia jego zgłoszenia przez Kapitułę.
7. Kapituła może przed wydaniem ostatecznej opinii zwrócić się do wnioskodawcy o
uzupełnienie wniosku.
§ 4. 1. Kapitułę tworzą:
1) Przewodniczący Rady Gminy Skąpe – Przewodniczący Kapituły
2) Wójt Gminy Skąpe – z-ca Przewodniczącego Kapituły
3) Przewodniczący stałych Komisji Rady Gminy – członkowie Kapituły
4) Osoby wyróżnione tytułem „Honorowego Obywatela Gminy Skąpe”
2. Kapituła realizuje zadania związane z opiniowaniem zgłoszeń w sprawie nadania tytułu a w
szczególności:

1) sprawdza czy wniosek odpowiada wymogom formalnym,
2) przedkłada Przewodniczącemu Rady Gminy zaopiniowane wnioski o nadanie tytułu.
3) prowadzi dokumentację i Księgę Honorową nadanych tytułów.
§ 5. O nadaniu tytułu decyduje Rada Gminy Skąpe.
§ 6. Nadanie tytułu „Honorowego Obywatela Gminy Skąpe” zostaje potwierdzone:
1) aktem nadania tytułu,
2) wpisaniem do księgi Honorowych Obywateli Gminy Skąpe.
§ 7. Uroczyste wręczenie aktu nadania tytułu odbywa się podczas sesji Rady Gminy,
obchodów świąt państwowych, uroczystości gminnych lub lokalnych.
§ 8. Osobie wyróżnionej tytułem „Honorowego Obywatela Gminy Skąpe” przysługuje prawo:
1) używania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Skąpe”,
2) uczestniczenia na prawach honorowego obywatela w sesjach rady gminy oraz w innych
uroczystościach gminnych.
§ 9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Rada gminy na uzasadniony wniosek jednego
z podmiotów wymienionych w § 3 ust. 1 po zasięgnięciu opinii Kapituły, może pozbawić
osobę wyróżnioną tytułu.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skąpe.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
w Skąpem
/-/ Mirosław Olczak

