
Uchwała Nr VI/39/07 
Rady Miejskiej w Kałuszynie 

z dnia 29 czerwca 2007 r. 
 

 
w sprawie uchwalenia Regulaminu   ustalenia zasad i trybu nadawania  

               tytułu „Honorowy Obywatel Kałuszyna” oraz Regulaminu  
                      organizacyjnego Kapituły ds. nadawania tytułu „Honorowy  
                      Obywatel Kałuszyna”. 

 
 

Na podstawie art.18 ust.1 w  związku  z art. 18 ust.2 pkt 14 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z 
późn. zm.), Rada Miejska w Kałuszynie uchwala, co następuje: 

 
 
      § 1 
 
Uchwala się Regulamin ustalenia  zasad i trybu   nadawania tytułu „Honorowy 
Obywatel Kałuszyna” w brzmieniu stanowiącym załącznik  Nr 1 do niniejszej 
uchwały.  
  
      § 2 
 
Uchwala się  Regulamin organizacyjny Kapituły  ds. nadawania tytułu 
„Honorowy Obywatel Kałuszyna” w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do 
niniejszej uchwały. 
 

§ 3 
 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kałuszyna. 
 
      § 4 
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
                              Przewodniczący  
                                          Rady Miejskiej 
 
                          Janusz Kazimierz Pełka 

 
 



 
                  Załącznik  Nr 1 

                                                                    do uchwały  Rady Miejskiej w Kałuszynie 
                                                              Nr  VI/39/07 z dnia 29 czerwca 2007 r. 

 
 
 

Regulamin 
  ustalenia zasad i trybu nadawania tytułu 

„Honorowy Obywatel Kałuszyna” 
 
 
      § 1 
 
Tytuł „Honorowy  Obywatel Kałuszyna”  jest wyrazem najwyŜszego 
wyróŜnienia i uznania. Nadawany jest osobom szczególnie zasłuŜonym dla  
miasta i gminy Kałuszyn, ich  rozwoju, upowszechniania kultury, historii, 
których działalność przyczyniła się do promocji  dorobku Ziemi Kałuszyńskiej, 
a  takŜe wybitnym   osobistościom, według ustaleń  niniejszego regulaminu.   
 
      § 2 
 

1. Tytuł „Honorowy Obywatel Kałuszyna” moŜe być nadany obywatelom 
polskim i cudzoziemcom. 

2. Tytuł „Honorowy Obywatel Kałuszyna” moŜe być nadany  tej samej 
osobie tylko jeden raz.  

  
§ 3 
 

1.Tytuł „Honorowy Obywatel Kałuszyna” nadaje Rada Miejska  w drodze  
    uchwały na sesjach uroczystych, zwoływanych z okazji organizowanych  
    obchodów jubileuszu miasta Kałuszyna. 
2. W sytuacjach szczególnych stosuje się  § 6 pkt 6 niniejszego regulaminu. 

 
§ 4 
 

1. O nadanie tytułu „Honorowego Obywatela Kałuszyna” wnioskować mogą 
podmioty mające prawo inicjatywy uchwałodawczej w Radzie Miejskiej, a 
takŜe  instytucje, organizacje i stowarzyszenia działające na terenie Gminy 
Kałuszyn.  

2. Pisemny wniosek  o nadanie tytułu  powinien zawierać: 
1) dane wnioskodawcy: nazwę, adres,; 



2) dane o kandydacie, takie jak: imię i nazwisko, imiona rodziców, data i 
miejsce urodzenia, adres zamieszkania; 

3) szczegółowe uzasadnienie wniosku: określenie   zasług uzasadniających 
nadanie tytułu; 

4) wniosek powinien być podpisany przez wnioskodawcę.  
3. Do wniosku powinno być dołączone  pisemne oświadczenie  kandydata o 
     wyraŜeniu zgody na złoŜenie wniosku. 
4. Wniosek o nadanie     tytułu „Honorowego Obywatela Kałuszyna” naleŜy 

składać w formie pisemnej do Burmistrza Kałuszyna.   
 

§ 5 
 

1.  W celu  rozpatrzenia wniosków o nadanie tytułu „Honorowy  Obywatela 
Kałuszyna”   ustanawia się  „Kapitułę ds. nadawania tytułów”.   

2. Kapituła  sprawdza poprawność wniosków i opiniuje je. 
3. Skład i tryb pracy kapituły określa Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.  
 

§ 6 
 

1. Świadectwem  potwierdzającym nadanie tytułu „Honorowego Obywatela 
Kałuszyna” jest  dokument pod nazwą „Honorowy Obywatel Kałuszyna”. 

2. Wraz z dokumentem ,,Honorowy Obywatel Kałuszyna” osoba wyróŜniona 
otrzymuje  pamiątkowy medal. 

3.   Nadanie tytułu   odbywa się na uroczystej sesji Rady Miejskiej. 
4. Wręczenia tytułu dokonują przewodniczący Rady Miejskiej i burmistrz. 
5. Wręczenie tytułu  jest poprzedzone prezentacją zasług wyróŜnionej osoby, 

będących podstawą nadania „Honorowego Obywatela Kałuszyna”.  
6. W uzasadnionych przypadkach  dopuszcza się  inny tryb nadania i wręczenia 

tytułu. 
7. Osoba, której nadano tytuł „Honorowy Obywatel Kałuszyna” zostaje 

wpisana do pamiątkowej Księgi Honorowych Obywateli Kałuszyna,  
prowadzonej w Urzędzie Miejskim, a następnie zarchiwizowanej w Izbie 
Pamięci w Gimnazjum w Kałuszynie. 

 
§ 7 

 
Honorowi Obywatele Kałuszyna uprawnieni są do: 
1. UŜywania tytułu Honorowy Obywatel Kałuszyna. 
2. Uczestniczenia na prawach  honorowego gościa w sesjach Rady Miejskiej. 
3. Uczestnictwa na prawach honorowego gościa w uroczystościach 

państwowych i lokalnych organizowanych przez samorząd. 
 
 



 
 

  § 8 
 

Zmiana regulaminu następuje w trybie jego  ustalenia. 
 
                                                                                Przewodniczący  
                                                                                 Rady Miejskiej 
 

                                                          Janusz Kazimierz Pełka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                    Załącznik Nr 2 
                                                                      do Uchwały Rady Miejskiej w Kałuszynie 

                                                              Nr VI/39/07z dnia 29 czerwca 2007 r. 
 
 
 

Regulamin organizacyjny 
Kapituły ds. nadawania tytułu „Honorowy Obywatel Kałuszyna” 

 
 
Postanowienia ogólne 

§ 1 
 

Ilekroć  w niniejszym regulaminie jest mowa o: 
1. kapitule - oznacza to Kapitułę ds. nadawania tytułu Honorowy Obywatel  
                         Kałuszyna, 
2. tytule - oznacza to tytuł Honorowy Obywatel Kałuszyna, 
3. radzie  - oznacza to Radę Miejską w Kałuszynie, 
4. burmistrzu  - oznacza to Burmistrza Kałuszyna. 
 

§ 2 
 

Regulamin określa organizację wewnętrzną oraz tryb pracy kapituły. 
 
Organizacja wewnętrzna kapituły  
 

§ 3 
 

1. W skład kapituły wchodzą: 
1/ dyrektor Szkoły Podstawowej w Kałuszynie  
2/ dyrektor Biblioteki Publicznej w Kałuszynie, 
3/ prezes Stowarzyszenia „Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kałuszyńskiej”, 
4/ prezes Stowarzyszenia „Jesteśmy Razem”, 
5/ dyrektor Gimnazjum Publicznego w Kałuszynie. 

2.  Kapituła wybiera przewodniczącego spośród członków kapituły na  
     pierwszym posiedzeniu. 
 
Zadania kapituły  

§ 4 
 

1.Kapituła dokonuje sprawdzenia poprawności  wniosku zgodnie z wymogami  
    niniejszego regulaminu. 
2. WyraŜa opinię  dotyczącą zasług kandydata  do nadania tytułu honorowego  
    obywatela. 



3. Przekazuje postanowienie w sprawie opinii o nadanie tytułu wraz z 
    protokołem z posiedzenia burmistrzowi Kałuszyna. 
 

 
§ 5 

 
1. Do zadań przewodniczącego kapituły naleŜy: 

1/ Zwoływanie posiedzeń i organizowanie pracy  kapituły; 
2/ Reprezentowanie kapituły wobec rady i burmistrza. 

2. Pierwsze posiedzenie kapituły zwołuje burmistrz. 
 
Tryb pracy Kapituły 
 

§ 6 
 

Kapituła obraduje i podejmuje rozstrzygnięcia na posiedzeniach zwoływanych 
w miarę potrzeby. 

§ 7 
 

O posiedzeniach kapituły  naleŜy zawiadamiać  jej członków w terminie na 7 
dni wcześniej przed planowanym posiedzeniem  (pisemnie lub telefonicznie). 
 

§ 8 
 

1. Kapituła podejmuje rozstrzygnięcia w sprawie wyraŜenia opinii o nadanie  
tytułu w formie postanowienia. 

2. Głosowanie odbywa się w sposób jawny, chyba Ŝe w wyniku głosowania 
podjęte zostanie  postanowienie  o potrzebie  przeprowadzenia  głosowania 
tajnego. O podjęciu rozstrzygnięcia decyduje  zwykła większość głosów. 

3. Przed podjęciem postanowienia  kapituła moŜe postanowić  o uzupełnieniu 
wniosku przez wnioskodawcę  oraz dostarczeniu dokumentów lub 
oświadczeń w sprawach wynikających z regulaminu ustalania zasad i trybu 
nadawania tytułu „Honorowy Obywatel Kałuszyna”. 

4. Podjęte postanowienie podpisuje przewodniczący kapituły. 
5. Kapituła prowadzi rejestr  podjętych postanowień. 
6. Obsługę techniczno-biurową kapituły zapewnia burmistrz. 
7. Za pracę w kapitule jej członkowie nie otrzymują wynagrodzenia. 
 

§ 9 
 

1. Z posiedzenia kapituły sporządza się protokół. 
2. W protokółach z posiedzenia podaje się imiona i nazwiska osób  
    uczestniczących  w posiedzeniach. 



3. Protokół powinien oddawać przebieg posiedzenia. 
4. Postanowienie kapituły stanowi załącznik  do protokółu. 
 
 
 

§ 10 
 

Zmiany niniejszego regulaminu mogą być dokonane w trybie jego uchwalenia. 
 
 

                                                                                              Przewodniczący 
                                                                                             Rady Miejskiej 

 

Janusz Kazimierz Pełka 


