
UCHWAŁA NR XI.121.2020 
Rady Miejskiej w Pełczycach 

z dnia 12 maja 2020 r. 

w sprawie ustanowienia tytułów "Zasłużony dla Miasta i Gminy Pełczyce" i "Honorowy 
Obywatel Miasta Pełczyce" oraz ustalenia zasad i trybu ich nadawania i pozbawiania. 

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustanawia się tytuły: 
1) "Zasłużony dla Miasta i Gminy Pełczyce"; 
2) "Honorowy Obywatel Miasta Pełczyce" 

§ 2. Uchwala się Regulamin nadawania i pozbawiania tytułów "Zasłużony dla Miasta i Gminy 
Pełczyce" i "Honorowy Obywatel Miasta Pełczyce" w brzmieniu stanowiącym załącznik do 
niniejszej uchwały. 

§ 3. Tracą moc: 
1) uchwała Nr XX/114/96 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 7 czerwca 1996 roku w sprawie 

powołania kapituły "Zasłużony dla Miasta i Gminy Pełczyce" oraz "Honorowy Obywatel Miasta 
Pełczyce"; 

2) uchwała Nr XXVI/216/98 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 4 czerwca 1998 roku w sprawie 
zmiany w załączniku Nr 1 do uchwały Nr XX/114/96 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia     
7 czerwca 1996 roku w sprawie powołania kapituły "Zasłużony dla Miasta i Gminy Pełczyce" 
oraz "Honorowy Obywatel Miasta Pełczyce"; 

3) uchwała Nr XI.72.2016 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie 
powołania Członków Kapituły "Zasłużony dla Miasta i Gminy Pełczyce" oraz "Honorowy 
Obywatel Miasta Pełczyce". 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pełczyc. 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Zachodniopomorskiego. 
 

  
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Marek Sowiński 
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Załącznik do uchwały Nr XI.121.2020 

Rady Miejskiej w Pełczycach 

z dnia 12 maja 2020 r. 

REGULAMIN NADAWANIA I POZBAWIANIA TYTUŁÓW                                              
"Zasłużony dla Miasta i Gminy Pełczyce" oraz "Honorowy Obywatel Miasta Pełczyce" 

Rozdział 1. 
Postanowienia ogólne 

§ 1. Regulamin nadawania i pozbawiania tytułów, zwany dalej Regulaminem ustala zasady 
i tryb nadawania i pozbawiania przez Radę Miejską w Pełczycach tytułów: "Zasłużony dla Miasta 
i Gminy Pełczyce" oraz "Honorowy Obywatel Miasta Pełczyce".  

§ 2. 1.  Tytuł "Zasłużony dla Miasta i Gminy Pełczyce" oraz "Honorowy Obywatel Miasta 
Pełczyce" nadaje Rada Miejska w Pełczycach w drodze uchwały. 

2. Uchwały w sprawie nadania lub pozbawienia tytułów wymienionych w ust. 1 Rada Miejska 
podejmuje w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. 

§ 3. Organem opiniodawczym ds. nadawania i pozbawiania tytułów "Zasłużony dla Miasta 
i Gminy Pełczyce" oraz "Honorowy Obywatel Miasta Pełczyce" jest Kapituła. 

§ 4. 1. W skład Kapituły wchodzą: 
1) Burmistrz Pełczyc- jako Przewodniczący Kapituły, 
2) Przewodniczący Rady Miejskiej w Pełczycach, 
3) 5 członków powołanych Uchwałą Rady będących mieszkańcami Gminy Pełczyce, których 

kandydatury będą zgłaszane przez radnych w ciągu 30 dni od zakończenia mijającej kadencji 
Kapituły do Biura Rady. Załącznikiem do zgłoszenia jest własnoręcznie podpisana zgoda 
kandydata na członka Kapituły. 
2. Rada Miejska jest zobowiązana do uzupełnienia składu Kapituły w przypadku: 

1) wyboru Członka Kapituły na Radnego, 
2) zmiany miejsca zamieszkania Członka Kapituły poza teren gminy Pełczyce, 
3) śmierci lub innych okoliczności uniemożliwiających pełnienie funkcji Członka Kapituły. 

3. Rada Miejska dokonuje wyboru członków Kapituły w liczbie, o której mowa w  § 4.1 
pkt 3 w głosowaniu tajnym spośród zgłoszonych kandydatów na najbliższej Sesji Rady Miejskiej. 

§ 5. Kadencja Kapituły trwa 5 lat. 
§ 6. Członkowie Kapituły uczestniczą w jej pracach społecznie. 
§ 7. Pierwsze posiedzenie Kapituły zwołuje Burmistrz Pełczyc. Na pierwszym posiedzeniu 

członkowie Kapituły, w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, dokonują spośród siebie 
wyboru Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza Kapituły. 

§ 8. 1.  Posiedzenia Kapituły zwołuje i prowadzi Przewodniczący Kapituły, a w razie jego 
nieobecności Zastępca Przewodniczącego. 

2. Siedzibą Kapituły jest Biuro Rady Miejskiej w Pełczycach. 
§ 9. Kapituła realizuje zadania związane z opiniowaniem zgłoszeń w sprawie nadania 

i pozbawiania tytułów, a w szczególności: 
1) bada, czy zgłoszenie odpowiada wymogom formalnym; 
2) przedkłada Radzie Miejskiej zaopiniowane wnioski o nadanie i pozbawienie tytułów. 

Id: DE332BAB-3BBB-49A1-95DB-433A972F894B. Podpisany Strona 1



§ 10. Wniosek w sprawie przyznania i pozbawienia tytułu "Zasłużony dla Miasta i Gminy 
Pełczyce" oraz "Honorowy Obywatel Miasta Pełczyce" mogą złożyć: 
1) Przewodniczący Rady Miejskiej w Pełczycach; 
2) Burmistrz Pełczyc; 
3) Klub Radnych; 
4) grupa co najmniej 50 mieszkańców Gminy Pełczyce; 
5) organizacje społeczne, stowarzyszenia lub inne instytucje działające w Gminie Pełczyce. 

§ 11. 1.  Wniosek w sprawie przyznania tytułu "Zasłużony dla Miasta i Gminy Pełczyce" 
oraz "Honorowy Obywatel Miasta Pełczyce" powinien zawierać: 
1) dane o osobie kandydata: życiorys- imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres 

zamieszkania, osiągnięcia; 
2) szczegółowe uzasadnienie wniosku z podpisem wnioskodawcy; 
3) pisemne oświadczenie kandydata o następującej treści: 

„Ja ... niżej podpisany/a zapoznałem/am się z Regulaminem nadawania i pozbawiania tytułów 
"Zasłużony dla Miasta i Gminy Pełczyce" oraz "Honorowy Obywatel Miasta Pełczyce" oraz 
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  przez Kapitułę, pracownika obsługi 
rady  i Radnych Rady Miejskiej w Pełczycach w zakresie niezbędnym do rozpatrzenia wniosku 
i przeprowadzenia procedury uchwałodawczej". 

Oświadczam, że nie byłem/am skazany/a prawomocnym wyrokiem za przestępstwo 
popełnione z winy umyślnej oraz nie współpracowałem/am i nie jestem podejrzany/a 
o współpracę ze służbami bezpieczeństwa PRL.” 
2. Wniosek o pozbawienie tytułu "Zasłużony dla Miasta i Gminy Pełczyce" oraz "Honorowy 

Obywatel Miasta Pełczyce" powinien zawierać: 
1) dane o osobie kandydata: życiorys- imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres 

zamieszkania; 
2) szczegółowe uzasadnienie wniosku z podpisem wnioskodawcy; 
3) ewentualne dowody na poparcie wniosku. 

3. Wnioski o nadanie wyróżnień mogą być składane do Biura Rady Miejskiej do 30 kwietnia 
roku, w którym mają być nadane tytuły. 

Rozdział 2. 
"Zasłużony dla Miasta i Gminy Pełczyce" 

§ 12. 1.  Tytuł „Zasłużony dla Miasta i Gminy Pełczyce” jest wyrazem wyróżnienia i uznania. 
Nadawany jest za wybitne zasługi dla rozwoju miasta i gminy i tworzenia wspólnego dobra: 
1) mieszkańcom Gminy Pełczyce oraz innym osobom, organizacjom, stowarzyszeniom 

i instytucjom, które w sposób widoczny i niepodważalny przyczyniły się do zaspokojenia 
zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej; 

2) mieszkańcom Gminy Pełczyce oraz innym osobom, organizacjom, stowarzyszeniom 
i instytucjom, które za swoją działalność zawodową i społeczną szczególnie zasłużyły się 
gminie przyczyniając się do jej rozwoju, pomnożenia dobrobytu lub popularyzowania osiągnięć. 
2. Tytuł „Zasłużony dla Miasta i Gminy Pełczyce” w szczególnych przypadkach może być 

nadawany osobie fizycznej pośmiertnie. 
3. Jeżeli osoba wyróżniona tytułem zmarła przed wręczeniem Aktu Nadania, a także 

w przypadku nadania tytułu pośmiertnie, Atk nadania przekazuje się na rece najblizszej rodziny 
uchonorowanej osoby. 
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§ 13. Tytuł „Zasłużony dla Miasta i Gminy Pełczyce” przyznaje się w szczególności za zasługi 
w dziedzinie: 
1) oświaty i nauki; 
2) kultury; 
3) sportu; 
4) ochrony zdrowia i życia; 
5) krzewienia kultu religijnego; 
6) inicjatyw gospodarczych; 
7) obronności Ojczyzny. 

§ 14. 1.  Wyróżnionym tytułem „Zasłużony dla Miasta i Gminy Pełczyce” przysługują 
następujące przywileje: 
1) używanie tytułu „Zasłużony dla Miasta i Gminy Pełczyce”; 
2) uczestniczenie na prawach honorowego gościa w uroczystościach, imprezach kulturalnych, 

sportowych, rekreacyjnych, po wcześniejszym poinformowaniu organizatora imprez. 
2. Do korzystania z przywilejów wymienionych w ust. 1 upoważnia legitymacja. 
§ 15. 1.  Tytuł „Zasłużony dla Miasta i Gminy Pełczyce” można otrzymać tylko raz. 

Rozdział 3. 
"Honorowy Obywatel Miasta Pełczyce" 

§ 16. Tytuł „Honorowy Obywatel Miasta Pełczyce” jest wyrazem najwyższego uznania. 
Nadawany jest osobom żyjącym, niebędącym mieszkańcami Gminy Pełczyce, szczególnie 
zasłużonym dla gminy, jej rozwoju, ratowania pamiątek kultury narodowej, popularyzacji wiedzy 
i historii o gminie, których działalność przyczyniła się do wzrostu promocji w dziedzinie życia 
społecznego, gospodarczego lub nauki i kultury. 

§ 17. 1.  Osobie wyróżnionej tytułem „Honorowy Obywatel Miasta Pełczyce” przysługują 
następujące przywileje: 
1) używanie tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Pełczyce”; 
2) uczestniczenie na prawach honorowych gości w uroczystościach, imprezach kulturalnych, 

sportowych, rekreacyjnych organizowanych w gminie po wcześniejszym poinformowaniu 
organizatora imprez. 
2. Skorzystanie z przywilejów wymienionych w ust. 1 następuje po okazaniu legitymacji. 
3. Nazwiska nieżyjących osób, którym nadano tytuł „Honorowy Obywatel Miasta Pełczyce”     

są brane pod uwagę przez Radę Miejską przy nadawaniu nazw ulicom i placom w mieście. 
Rozdział 4. 

Postanowienia końcowe 
§ 18. 1.  Osoba wyróżniona tytułem „Zasłużony dla Miasta i Gminy Pełczyce” oraz „Honorowy 

Obywatel Miasta i Gminy” otrzymuje akt nadania tytułu, pamiątkowy medalion i miniaturę oraz 
legitymację. 

§ 19. Akt nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta i Gminy Pełczyce” oraz „Honorowy Obywatel 
Miasta i Gminy”, pamiątkowy medalion i legitymację wręcza Przewodniczący Rady Miejskiej oraz 
Burmistrz Pełczyc na „Letniej Biesiadzie Pełczyckiej", a w przypadku okoliczności 
uniemożliwiających wręczenie w tym terminie, na ostatniej w roku kalendarzowym sesji Rady 
Miejskiej. 
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§ 20. 1. Rada Miejska może pozbawić tytułu w razie stwierdzenia, że jego nadanie nastąpiło 
w wyniku wprowadzenia Rady w błąd lub dopuszeczenie się przez wyróżnionego czynu, w skutek 
którego stał się on niegodny tytułu „Zasłużony dla Miasta i Gminy Pełczyce” lub „Honorowy 
Obywatel Miasta i Gminy”. 

2. Odebranie tytułu następuje w trybie właściwym dla jego nadania.
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Uzasadnienie

Ustawa o samorządzie gminnym art.18 ust.2 pkt 14 przyznaje radzie gminy wyłączną
kompetencję nadawania honorowego obywatelstwa gminy.

Tytuły „Honorowy Obywatel Miasta i Gminy Pełczyce” i Zasłużony dla Miasta i Gminy
Pełczyce” stanowią szczególną formę wyróżniania i nagradzania osób fizycznych lub prawnych
za ich zasługi dla Gminy Pełczyce.

Niniejsza uchwała jest dostosowana do obowiązującego prawa.
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