
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ w NISKU nr VI / 73 /03 
z dnia 14 marca 2003 r 

w sprawie ustanowienia tytułu  
„Honorowy Obywatel Gminy i Miasta NISKO”,  

oraz zasad i trybu nadawania. 

 
 
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin-
nym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13 poz. 74 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Nisku 
uchwala, co następuje: 

 
§1.  

Ustanawia się tytuł „Honorowy Obywatel Gminy i Miasta NISKO", zwany dalej tytu-
łem. 

 
§2. 

1. Tytuł jest nadawany osobom, nie będącym mieszkańcami Niska, które w swej pracy 
lub działalności społecznej wyróŜniały się aktywnością i w sposób szczególny roz-
sławiały Gminę i Miasto Nisko, przyczyniły się do ich rozwoju, albo w inny wybit-
ny sposób zasłuŜyły się Gminie i Miastu. 

2. Tytuł moŜe być nadana pośmiertnie. 
3. Tytuł moŜe być nadany cudzoziemcom szczególnie zasłuŜonym dla Gminy i Miasta 

Nisko w ramach współpracy międzynarodowej. 
4. Tytuł nadaje się jednokrotnie. 

 
§3. 

1. Tytuł nadaje Rada Miejska w drodze uchwały na wniosek Kapituły. 
2. Rada Miejska moŜe równieŜ w drodze uchwały pozbawić tytułu. 

 
§4. 

Kapitułę tworzą: 
a/ Przewodniczący Rady Miejskiej - przewodniczący Kapituły,  
b/ Burmistrz,  
c/ Zastępca Burmistrza,  
d/ Radny Rady Miejskiej wybrany przez Radę, 
e/ Wybrana przez Radę osoba, której nadano tytuł „Honorowy Obywatel Gminy i Mia-
sta Nisko” (do czasu nadania pierwszych odznak Przewodniczący Komisji 
Oświaty i Zadań Publicznych). 

 
§5. 

1. Pracom Kapituły przewodzi Przewodniczący Rady Miejskiej. 
2. Kapituła realizuje zadania związane z opiniowaniem i wnioskowaniem w sprawie 

nadania tytułu w szczególności: 
a/ przedkłada Radzie Miejskiej zaopiniowane wnioski o nadanie tytułu,  
b/ występuje z inicjatywą pozbawienia tytułu osoby, które dopuściły się czynu po-



wodującego, iŜ stały się niegodne odznaki, w szczególności wobec osób skaza-
nych prawomocnym wyrokiem sądu orzeczonym za popełnione przestępstwo,  
c/ prowadzi dokumentację nadanych tytułów. 

3. Obsługę kancelaryjno-techniczną Kapituły zapewnia Urząd Gminy i Miasta. 
 

§7. 
1. Z wnioskiem o nadanie tytułu „Honorowy Obywatel Gminy i Miasta NISKO" mogą 

występować: 
a/ Kapituła - z inicjatywy własnej, 

b/ Burmistrz, 
c/ radni Rady Miejskiej - w liczbie co najmniej 5 osób, 
d/ statutowe organy uchwałodawcze stowarzyszeń, organizacji społecznych i zawo-

dowych oraz innych jednostek posiadających osobowość prawną działających na 
terenie Gminy i Miasta. 

2. Wniosek, poza danymi osoby której dotyczy, powinien zawierać uzasadnienie, 
w szczególności wskazanie zasług leŜących u podstaw wniosku. 

3. Wnioski o nadanie tytułu są przedstawiane Kapitule najpóźniej na dwa miesiące 
przed terminem nadania. 

4. Wzór wniosku o nadanie tytułu określa załącznik do uchwały. 
 

§8. 
1. Rada Miejska prowadzi Księgę Honorową, do której wpisuje się nazwiska wyróŜ-

nionych. 
2. Akt nadania tytułu wręcza Przewodniczący Rady Miejskiej wraz z Burmistrzem lub 

osoby przez nich upowaŜnione. 
3. Wręczenie aktu nadania tytułu odbywa się uroczyście, w szczególności w czasie ob-

chodów świąt państwowych, podczas uroczystych sesji Rady Miejskiej lub podczas 
innych podniosłych uroczystości. Wręczenie winno być poprzedzone prezentacją za-
sług osoby wyróŜnionej. 

 
§9.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi. 
 
§10. 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
 

 
 

PRZE 
RADY 

Słanis 



Załącznik do Uchwały nr VI/73/03 

 
WNIOSEK O NADANIE tytułu 

„Honorowy Obywatel Gminy i Miasta NISKO”, 
 
1. Imiona 

 

2. Nazwisko 

3. Nazwisko rodowe 

 

4. Imiona rodziców 

5. Miejsce urodzenia 

 

6. Data urodzenia 

7. Adres zamieszkania 

 

8. Miejsce pracy i zajmowane stanowisko 

 

9. Czy był karany sądownie 

 

10. Jednostka sporządzająca wniosek 

 

11. Uzasadnienie wniosku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Podpis i pieczęcie składających wniosek 
 
 
 
 
 

13. Opinia i wniosek Kapituły 

 

Tytuł nadać – nie nadać 
 

 ……………………………………………… 
 Podpis Przewodniczącego Kapituły 

14. Decyzja Rady Miejskiej 

 

Tytuł nadano – nie nadano 

 

Nr Uchwały Rady Miejskiej nadającej tytuł ………………………………………………. 

 


