
  
Tekst jednolity 

 
 

REGULAMIN NADAWANIA TYTUŁÓW  
„HONOROWY OBYWATEL GMINY NOWA D ĘBA”  

I „ZASŁU śONY DLA MIASTA I GMINY NOWA D ĘBA ” 
 

Rozdział I 
Postanowienia ogólne 

Regulamin nadawania tytułów, zwany dalej ”regulaminem” określa zasady i tryb nadawania 
przez Radę Miejską w Nowej Dębie tytułów: „Honorowy Obywatel Gminy Nowa Dęba”  
i „ZasłuŜony dla Miasta i Gminy Nowa Dęba ”.  
 

§ 1. 
1. Tytuły „Honorowy Obywatel Gminy Nowa Dęba” i „ZasłuŜony dla Miasta i Gminy Nowa 

Dęba ” nadaje Rada Miejska, w drodze uchwały podejmowanej na wniosek Kapituły.  
2. Rada rozpatruje wnioski zaopiniowane przez Kapitułę. 
3. Kapitułę tworzą: 

1) Przewodniczący Kapituły – Przewodniczący Rady Miejskiej, 
2) Członkowie: 

a) Burmistrz, 
b) Przewodniczący Rady Miejskiej i Burmistrzowie minionych kadencji odrodzonego 

samorządu, 
c) 2 osoby, którym wcześniej nadano tytuły, zapraszane do pracy w Kapitule przez 

Przewodniczącego Kapituły. 
4. Kapituła pracuje z wyłączeniem jawności, za wyjątkiem prezentacji kandydata do tytułu 

przez zgłaszającego.  
 

§ 2. 
1. Kapituła pracuje w oparciu o Regulamin Kapituły stanowiący załącznik Nr 1 do 

niniejszego regulaminu.  
2. Kapituła realizuje zadania związane z opiniowaniem wniosków w sprawie nadania 

tytułów, a w szczególności:  
1) bada czy wniosek odpowiada wymogom formalnym,  
2) przedkłada Radzie Miejskiej zaopiniowane wnioski o nadanie tytułów. 

3. Obsługę kancelaryjno – techniczną Kapituły zapewnia Burmistrz. 
4. Ewidencję osób i podmiotów, którym nadano tytuły „Honorowy Obywatel Gminy Nowa 

Dęba” i „ZasłuŜony dla Miasta i Gminy Nowa Dęba” prowadzi Burmistrz. 
5. Księgę Honorowych Obywateli Gminy Nowa Dęba i ZasłuŜonych dla Miasta i Gminy 

Nowa Dęba prowadzi Burmistrz. 
6. Wzór wpisu do księgi stanowi załącznik  Nr 2. 
7. Księga zawiera równieŜ dane podmiotów i osób, którym nadano tytuły do dnia wejścia  

w Ŝycie niniejszej uchwały.  
 

§ 3. 
1. Wnioski o nadanie tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Nowa Dęba” mogą składać:  

1) wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, 
2) co najmniej trzech radnych, 
3) klub radnych, 
4) organizacje społeczne i stowarzyszenia.  

2. Wnioski o nadanie tytułów „ZasłuŜony dla Miasta i Gminy Nowa Dęba mogą składać:  
1) wiceprzewodniczący Rady Miejskiej,  
3) komisja Rady Miejskiej,  
5) klub radnych, 



6) osoby uprawnione do reprezentowania podmiotów tj. zakładów pracy, firm, spółek, itp., 
7) rada sołecka lub zarząd osiedla, 
8) organizacje pozarządowe i zawodowe, 
9) 50 pełnoletnich mieszkańców gminy, posiadających czynne prawo wyborcze  

i zamieszkałych na stałe na terenie Gminy Nowa Dęba, podpisanych na liście osób 
popierających, która stanowi załącznik do wniosku. 

 
§ 3a. 

Tytuły: "Honorowy Obywatel Gminy Nowa Dęba" i "ZasłuŜony dla Miasta i Gminy Nowa 
Dęba" nadaje Rada Miejska w drodze odrębnych uchwał. 
 

§ 4. 
Wniosek o nadanie tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Nowa Dęba” i „ZasłuŜony dla Miasta  
i Gminy Nowa Dęba” stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego Regulaminu. 
 

§ 5. 
1. Wzór i treść aktu nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Nowa Dęba” stanowi 

załącznik Nr 4 do Regulaminu.  
2. Wzór i treść aktu nadania tytułu „ZasłuŜony dla Miasta i Gminy Nowa Dęba” stanowi 

załącznik Nr 5 do Regulaminu.  
 

Rozdział II 
Honorowy Obywatel Gminy Nowa Dęba 

 
§ 6. 

Tytuł „Honorowy Obywatel Gminy Nowa Dęba” jest wyrazem najwyŜszego uznania, 
nadawany jest osobom szczególnie zasłuŜonym dla jej rozwoju, ratowania pamiątek kultury 
narodowej, popularyzacji wiedzy i jej historii, których działalność przyczyniła się do wzrostu 
promocji Gminy Nowa Dęba w dziedzinie Ŝycia społecznego, gospodarczego, sportowego lub 
nauki i kultury, a takŜe wybranym osobistościom zgodnie z ustaleniami zawartymi w 
niniejszym regulaminie.  
 

§ 7. 
1. Uchwałę o nadaniu tytułu podaje się do wiadomości publicznej.  
2. Nazwiska „Honorowych Obywateli Gminy Nowa Dęba” mogą być brane pod uwagę przez 

Radę Miejską przy nadawaniu nazw ulic i placów.  
3. Osobie, której nadano tytuł Honorowego Obywatela Gminy Nowa Dęba przysługuje 

przywilej uczestniczenia na prawach honorowego gościa w uroczystych sesjach Rady 
Miejskiej oraz innych uroczystościach o charakterze gminnym.        

                                         
§ 8. 

1. Akt nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Nowa Dęba” wręczają Przewodniczący 
Rady Miejskiej i Burmistrz z okazji świąt narodowych lub innych uroczystości.                                                        

2. Tytuł „Honorowy Obywatel Gminy Nowa Dęba” moŜe być nadany tej samej osobie tylko 
raz.  

 
Rozdział III  

 ZasłuŜony dla Miasta i Gminy Nowa Dęba 
 

§ 9. 
1. Tytuł „ZasłuŜony dla Miasta i Gminy Nowa Dęba” jest wyrazem wyróŜnienia i uznania, 

nadawany jest za wybitne zasługi dla rozwoju miasta i gminy, mieszkańcom miasta i 
gminy oraz innym osobom, organizacjom, stowarzyszeniom i instytucjom, które: 
1)  w sposób widoczny i niepodwaŜalny przyczyniły się do zaspokojenia zbiorowych 

potrzeb wspólnoty samorządowej,  



2) swoją działalnością zawodową i społeczną szczególnie zasłuŜyły się miastu i gminie 
przyczyniając się do jej rozwoju, pomnoŜenia dobrobytu lub popularyzowania 
osiągnięć. 

2. Osoba lub podmiot, któremu nadano tytuł „ZasłuŜony dla Miasta i Gminy Nowa Dęba” 
otrzymuje statuetkę „KRYSZTAŁOWY LI ŚĆ DĘBU”. 

 

§ 10. 
1. Tytuł „ZasłuŜony dla Miasta i Gminy Nowa Dęba” nadaje się za zasługi w dziedzinie: 

oświaty, nauki i sportu, kultury i sztuki, ochrony zdrowia, osiągnięć gospodarczych, opieki 
społecznej, promowania samorządności, inne.  

2. Tytuł „ZasłuŜony dla Miasta i Gminy Nowa Dęba” moŜe być nadawany z okazji rocznic  
i jubileuszy związanych z Miastem i Gminą Nowa Dęba. 
 

§ 11. 
1. Tytuł „ZasłuŜony dla Miasta i Gminy Nowa Dęba” moŜna otrzymać tylko raz.  
2. Akt nadania tytułu „ZasłuŜony dla Miasta i Gminy Nowa Dęba” i statuetkę wręczają 

Przewodniczący Rady Miejskiej i Burmistrz podczas sesji Rady Miejskiej lub innych 
uroczystości i obchodów.  

 
Rozdział IV 

Przepisy końcowe 
 

§ 12. 
Zachowują moc tytuły nadane przed wejściem w Ŝycie niniejszego regulaminu oraz uchwały.  
 
 
 
 
Tekst jednolity regulaminu opracowano na podstawie Uchwał Rady Miejskiej w Nowej 
Dębie: 

1) Nr X/79/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r., 
2) Nr XXII/199/2012 z dnia 27 czerwca 2012  r. 

 
 
 


