Elektronicznie podpisany przez:
Ewa Walczak; Gmina Karpacz
dnia 28 grudnia 2017 r.

UCHWAŁA NR XLV/423/17
RADY MIEJSKIEJ KARPACZA
z dnia 28 grudnia 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Karpacz
Na podstawie art. 169 ust. 4 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483; z 2001 r. Nr 28, poz. 319, z 2006 r. Nr 200, poz. 1471 oraz z 2009 r.
Nr 114, poz. 946) oraz art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1875), uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale nr XVIII/134/16 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie
Statutu Gminy Karpacz Dział VII. Tryb nadawania Honorowego Obywatelstwa Gminy Karpacz otrzmuje
brzmienie:
"DZIAŁ VII.
Tryb nadawania Honorowego Obywatelstwa Gminy Karpacz
§ 101. 1. Tytuł „Honorowy Obywatel Gminy Karpacz” 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.
2. Tytuł Honorowego Obywatela Gminy nadawany jest przez Radę.
§ 102. 1. Tytuł Honorowego Obywatela Gminy Karpacz może być nadany obywatelom polskim.
2. Tytuł: ,,Honorowy Obywatel Gminy Karpacz” może być nadany tej samej osobie tylko jeden raz.
§ 103. Z wnioskiem o nadanie honorowego obywatelstwa gminy Karpacz mogą występować:
1) Przewodniczący;
2) Burmistrz;
3) stałe komisje Rady Miejskiej Karpacza;
4) organizacje społeczne, polityczne, wyznaniowe i stowarzyszenia działające na terenie gminy
Karpacz;
5) grupa co najmniej 50 mieszkańców Gminy posiadających czynne prawo wyborcze.
§ 104. 1. Wniosek o nadanie tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Karpacz” powinien mieć formę
pisemną i zawierać:
1) dane kandydata – imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres zamieszkania;
2) uzasadnienie wniosku – charakterystyka kandydata, szczegółowy i konkretny opis zasług;
3) dane wnioskodawcy – imię i nazwisko, adres zamieszkania lub nazwę i adres podmiotu;
4) miejscowość i datę sporządzenia wniosku, podpis wnioskodawcy;
5) pisemną zgodę kandydata na wszczęcie procedury nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy
Karpacz oraz na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku.
2. W przypadku, o którym mowa w §103 ust. 5, do wniosku należy dołączyć listę zawierającą:
1) imiona i nazwiska wnioskodawców;
2) adres zamieszkania;
3) własnoręczne podpisy;
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4) imię, nazwisko i adres zamieszkania osoby do występowania w imieniu grupy mieszkańców.
3. Na każdej stronie listy, o której mowa w ust. 2, należy umieścić nazwę listy oraz imię i nazwisko
osoby nominowanej oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody przez osoby podpisane na liście do
przetwarzanie ich danych osobowych w związku z procedurą nadawania tytułu "Honorowego Obywatela
Gminy Karpacz".
4. Wnioski o nadanie tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Karpacz”
Przewodniczącemu do dnia 30 kwietnia każdego roku, z zastrzeżeniem ust. 7.

przedkładane

są

5. Przewodniczący dokonuje formalnej oceny prawidłowości złożonych wniosków oraz informuje
wnioskodawców o ewentualnych uchybieniach wymagających poprawy lub uzupełnienia.
6. Przewodniczący podaje do publicznej wiadomości informacje o trybie składania wniosków
o nadanie tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Karpacz" poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń
i stronie internetowej Urzędu.
7. W sytuacjach szczególnych, tj. za męstwo i odwagę, dopuszcza się składanie wniosków w każdym
czasie.
8. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 4 do Statutu.
§ 105. 1. Rada powołuje doraźną komisję ds. Honorowego Obywatelstwa Gminy Karpacz w celu
rozpatrzenia złożonych wniosków.
2. Pozytywnie zaopiniowane przez Komisję, o której mowa w ust. 1, wnioski kierowane są do
Komisji celem zapoznania radnych z kandydatami do tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Karpacz” oraz
wniesienia ewentualnych uwag.
3. Pozytywnie zaopiniowany wniosek przez większość stałych komisji Rady upoważnia
Przewodniczącego do umieszczenia stosownego projektu uchwały Rady w porządku obrad sesji.
4. Rada podejmuje uchwałę do 30 czerwca danego roku.
5. Tytuł wręcza się podczas uroczystej sesji Rady lub w czasie ważnych uroczystości.
§ 106. 1. Osoba wyróżniona otrzymuje akt nadania i legitymację Honorowego Obywatela Gminy
Karpacz według wzorów określonych w załącznikach nr 5 i 6 do Statutu.
2. Potwierdzeniem nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Karpacz jest dokonanie wpisu
w Księdze Pamiątkowej.
3. Wręczenia aktu nadania i legitymacji „Honorowy Obywatel Gminy Karpacz” dokonuje w imieniu
Rady Przewodniczący i Burmistrz Karpacza.
4. Informacja o nadaniu tytułu Honorowego Obywatela Gminy Karpacz publikowana jest w BIP
Urzędu i na stronach internetowych Gminy.
5. Koszty związane z nadawaniem tytułu Honorowego Obywatela Gminy Karpacz pokrywane są
z budżetu Gminy.
§ 106a. Osoba wyróżniona tytułem Honorowego Obywatela Gminy Karpacz ma prawo do
bezpłatnego wstępu na imprezy okolicznościowe, kulturalne itp. organizowane przez organy Gminy, jej
jednostki i instytucje miejskie.
§ 106b. 1. Rada może podjąć uchwałę o odebraniu tytułu Honorowego Obywatela Gminy Karpacz na
wniosek zainteresowanego lub podmiotów wymienionych w § 103 w przypadku, gdy:
1) nadanie tego tytułu nastąpiło w wyniku wprowadzenia w błąd Rady bądź jej Komisji;
2) Honorowy Obywatel Gminy Karpacz został skazany prawomocnym orzeczeniem sądowym za
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego;
3) Honorowy Obywatel Gminy Karpacz umyślnie i celowo działa na szkodę Gminy;
4) wyjdą na jaw inne okoliczności nieznane w dniu rozpatrzenia wniosku sprzeciwiające się nadaniu
tytułu "Honorowego Obywatela Gminy Karpacz„.
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2. Pozbawienie tytułu Honorowego Obywatela Gminy Karpacz następuje po zbadaniu okoliczności
sprawy przez komisję ds. Honorowego Obywatelstwa Gminy Karpacz i przedstawieniu Radzie
odpowiedniego sprawozdania.
3. W toku dokonywania oceny, o której mowa w ust. 2, Honorowy Obywatel Gminy Karpacz
proszony jest o zajęcie stanowiska na piśmie.
4. Podjęcie uchwały przez Radę o pozbawieniu tytułu „Honorowego Obywatela Gminy Karpacz”
stanowi podstawę do dokonania zmian w Księdze, o której mowa w § 106 ust. 2.".
§ 2. Wnioski złożone i pozytywnie zaopiniowane przed wejściem w życie niniejszej uchwały
podlegają dalszej procedurze zgodnie z trybem określonym niniejszą uchwałą.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej Karpacz
Ewa Walczak
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/423/17
Rady Miejskiej Karpacza
z dnia 28 grudnia 2017 r.
Wniosek o nadanie tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Karpacz"
I.

Dane kandydata
1. Imię: ................................................................................................................................................
2. Nazwisko: .......................................................................................................................................
3. Imiona rodziców: ..........................................................................................................................
4. Data i miejsce urodzenia: ................................................................................................................
5. Wykształcenie: ...............................................................................................................................
6. Zawód: ...........................................................................................................................................
7. Miejsce zamieszkania: .....................................................................................................................

II. Dane wnioskodawcy
1. Imię i nazwisko/pełniona funkcja/nazwa komisji, organizacji: ....................................................
..........................................................................................................................................................
2. Adres: .........................................................................................................................................
III. Uzasadnienie - charakterystyka kandydata oraz określenie zasług uzasadniających jego wyróżnienie
……………………………………………………………………………………………………….
....
………………………………………………………………………………………………………
….
………………………………………………………………………………………………………
….
………………………………………………………………………………………………………
…
………………………………………………………………………………………………………
…
………………………………………………………………………………………………………
…
………………………………………………………………………………………………………
…
………………………………………………………………………………………………………
…
………………………………………………………………………………………………………
…
………………………………………………………………………………………………….……
…
………………………………………………………………………………………………………
…
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………………………………………………………………………………………………………
…
………………………………………………………………………………………………………
…
……………………………………………………………………………………………….………
…
………………………
data

………………………………..

podpis (pieczęć) wnioskodawcy
Oświadczenie kandydata

Ja niżej podpisany ..............................................., wyrażam zgodę na wszczęcie procedury nadania
tytułu Honorowego Obywatela Gminy Karpacz oraz na przetwarzanie moich danych osobowych
zawartych w niniejszym wniosku.
...........................................
(data)

.........................................
(podpis)
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV/423/17
Rady Miejskiej Karpacza
z dnia 28 grudnia 2017 r.
akt nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Karpacz

AKT NADANIA
HONOROWEGO OBYWATELSTWA GMINY KARPACZ
Rada Miejska Karpacza uchwałą Nr ........./......./...... z dnia ................ nadaje Panu/Pani
...........................................
HONOROWE OBYWATELSTWO GMINY KARPACZ
jako wyraz najwyższego wyróżnienia i uznania.
Karpacz, ........................
(data)

.................................
(podpis Przewodniczącego Rady Miejskiej)
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLV/423/17
Rady Miejskiej Karpacza
z dnia 28 grudnia 2017 r.
WZÓR LEGITYMACJI
POTWIERDZAJĄCEJ NADANIE HONOROWEGO OBYWATELSTWA GMINY KARPACZ

RADA MIEJSKA KARPACZA

W UZNANIU ZASŁUG DLA
GMINY KARPACZ

P. ....................................

LEGITYMACJA

otrzymuje tytuł

Nr .....................

HONOROWEGO OBYWATELA
GMINY KARPACZ
PRZEWODNICZĄCY RADY

Karpacz, dnia ..............
OBJAŚNIENIE
Okładka do legitymacji jest koloru granatowego i ma wymiary 90x120 mm. Na jej czołowej stronie
znajduje się tłoczony złocony napis: HONOROWY OBYWATEL GMINY KARPACZ oraz
tłoczony herb Gminy.
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UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 169 ust. 4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej ustrój wewnętrzny
jednostek samorządu terytorialnego określają, w granicach ustaw, ich organy stanowiące. Z kolei
art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy o samorządzie gminnym stanowi, że do wyłącznej właściwości rady
gminy należy uchwalanie statutu gminy.
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