
 

 

Regulaminu nadawania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Kościelisko”  
i „Zasłużony dla Gminy Kościelisko” 

 
Rozdział 1  

Postanowienia ogólne 
 

Regulaminu nadawania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Kościelisko” i „Zasłużony 
dla Gminy Kościelisko” zwany dalej Regulaminem ustala zasady i tryb nadawania oraz 
pozbawiania przez Radę Gminy w Kościelisku tytułu: „„Honorowy Obywatel Gminy 
Kościelisko” i „Zasłużony dla Gminy Kościelisko” 
 

§ 1.  
Mając na celu uhonorowanie Obywateli za zasługi na rzecz Gminy Kościelisko 
ustanawia się tytuły: „Honorowy Obywatel Gminy Kościelisko” i „Zasłużony dla Gminy 
Kościelisko”. 

§ 2. 
1. Tytuł „Honorowy Obywatel Gminy Kościelisko” i „Zasłużony dla Gminy Kościelisko” 
 nadaje Rada Gminy Kościelisko w drodze uchwały podejmowanej na wniosek 
Kapituły. 
 
2. Uchwała w sprawie nadania lub pozbawienia tytułu Rada Gminy podejmuje 
w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. 
 
3. Kapitułę tworzą: 
 
1) Przewodniczący Rady Gminy – jako przewodniczący Kapituły;  
2) Wójt Gminy Kościelisko 
3) Sekretarz Gminy Kościelisko 
4) Radni Gminy Kościelisko.. 

§ 3. 
1. Pracami Kapituły kieruje jej przewodniczący lub wyznaczony przez niego członek 

Kapituły. 
 
2. Kapituła realizuje zadania związane z opiniowaniem zgłoszeń w sprawie nadawania 
tytułów, a w szczególności: 
 
1) bada, czy zgłoszone wnioski odpowiadają wymogom formalnym; 
2) przedkłada Radzie Gminy zaopiniowane wnioski o nadanie tytułów; 
3) występuje z inicjatywą pozbawienia tytułów osób, które dopuściły się czynu 
powodującego, iż stały się niegodne tytułu, w szczególności wobec osób skazanych 
prawomocnym wyrokiem sądu orzeczonym za przestępstwo popełnione z winy 
umyślnej. 
 
3. Obsługę kancelaryjno – techniczną Kapituły zapewnia biuro ds. Rady Gminy 
w Urzędzie Gminy Kościelisko. 
 
4. Ewidencję osób wyróżnionych tytułami prowadzi biuro Rady Gminy w księgach 
„Honorowy Obywatel Gminy Kościelisko” i „Zasłużony dla Gminy Kościelisko”. 
 



 

 

5. Księgę „Honorowy Obywatel Gminy Kościelisko” i „Zasłużony dla Gminy 
Kościelisko” prowadzi biuro ds. obsługi Rady Gminy w Urzędzie Gminy Kościelisko. 
 

§ 4. 
1. Zgłoszenie w sprawie przyznania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Kościelisko” 

i „Zasłużony dla Gminy Kościelisko”mogą składać: 
1) Wójt Gminy Kościelisko, 
2) Radny Gminy  Kościelisko,  
3) jednostki organizacyjne gminy, organizacje społeczne i stowarzyszenia posiadające 
osobowość prawną, działające na terenie Gminy Kościelisko; 
4) grupa co najmniej 30 osób posiadających czynne prawo wyborcze w wyborach do 
organów Gminy Kościelisko. 
 
2. Dopuszczalne jest ponowne złożenie wniosku o nadanie tytułu „Honorowy 

Obywatel Gminy Kościelisko” i „Zasłużony dla Gminy Kościelisko” osobom, które 
obejmowały wcześniejsze wnioski rozpatrzone przez Kapitułę negatywnie tylko 
i wyłącznie w przypadku zaistnienia nowych okoliczności uzasadniających 
przyznanie tytułu. 

 
3. Wniosek o przyznanie wyróżnienia można składać do 30 marca każdego roku do 

Przewodniczącego Rady Gminy w Kościelisku za pośrednictwem dziennika 
podawczego Urzędu Gminy Kościelisko. 

 
§ 5. 

1. Wniosek pisemny o nadanie tytułów „„Honorowy Obywatel Gminy Kościelisko” 
i „Zasłużony dla Gminy Kościelisko” powinien zawierać: 

 
1) dokładne dane personalne osoby, której dotyczy; 
2) szczegółowe uzasadnienie wniosku o nadanie tytułu; 
3) oświadczenie woli osoby, której dotyczy wniosek na przetwarzanie jej danych 
osobowych zgodne z Ustawą o ochronie danych osobowych oraz datę i podpis 
składającego oświadczenie; 
4) podpis wnioskodawcy(ów). 
 
2. Wzory ww. wniosków stanowią odpowiednio załącznik nr 1 i załącznik nr 2 do 
niniejszego Regulaminu. 

§ 6. 
1. Wniosek o nadanie tytułów „Honorowy Obywatel Gminy Kościelisko” i „Zasłużony 

dla Gminy Kościelisko” przedkładany jest Przewodniczącemu Rady Gminy. 
2. Wniosek rozpatruje Kapituła tytułu „„Honorowy Obywatel Gminy Kościelisko” 

i „Zasłużony dla Gminy Kościelisko” przy frekwencji członków Kapituły  wynoszącej 
minimum 50%.  

3. Wniosek rozpatrzony przez Kapitułę , kóry  uzyskał pozytywną opinię co najmniej 
2/3  gremium Kapituły nie wymaga sporządzenia dodatkowego uzasadnienia.  

4. Zaakceptowany przez Kapitułę wniosek kierowany jest do Przewodniczącego 
Rady do objęcia wniosku inicjatywą uchwałodawczą i umieszczenia stosowanego 
projektu uchwały rady w porządku obrad najbliższej sesji .  

5. W przypadku odrzucenia wniosku o nadanie tytułu wymagane jest uzasadnienie. 
O wniosku rozpatrzonym negatywnie należy poinformować wnioskodawcę/ów 
z uwzględnieniem § 4 ust. 2 Regulaminu. 



 

 

6. Wniosek złożony przez osoby lub podmioty nieuprawnione pozostawia się bez 
rozpoznania. 

7. W przypadku braków formalnych wniosku Przewodniczący wzywa wnioskodawcę 
o ich usunięcie w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania, wraz z pouczeniem, 
żę w przypadku nieusunięcia braków we wskazanym terminie wniosek pozostaje 
bez rozpoznania. 

§ 7.  
Dokumentem stwierdzającym nadanie tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Kościelisko” 
i „Zasłużony dla Gminy Kościelisko” jest Akt Nadania Tytułu „„Honorowy Obywatel 
Gminy Kościelisko” i „Zasłużony dla Gminy Kościelisko”. 
 

§ 8.  
Wręczenie aktu nadania tytułu „„Honorowy Obywatel Gminy Kościelisko” i „Zasłużony 
dla Gminy Kościelisko” dokonuje w imieniu Rady Gminy jej Przewodniczący oraz Wójt 
Gminy Kościelisko lub upoważnione przez nich osoby, na uroczystej sesji Rady Gminy. 
 

§ 9. 
1. Rada może podjąć uchwałę o pozbawieniu tytułu „Honorowy Obywatel Gminy 

Kościelisko” i „Zasłużony dla Gminy Kościelisko” na wniosek osób wymienionych 
w § 4, w razie stwierdzenia, że: 

 
1) nadanie tego tytułu nastąpiło w wyniku wprowadzenia w błąd; 
2) „Honorowy Obywatel Gminy Kościelisko” i „Zasłużony dla Gminy Kościelisko” 
dopuścił się czynu wskutek, którego stał się niegodny tego tytułu. 
 
2. Wniosek pisemny o pozbawienie tytułów „Honorowy Obywatel Gminy Kościelisko” 
i „Zasłużony dla Gminy Kościelisko”powinien zawierać: 
1) imię i nazwisko osoby, której dotyczy; 
2) szczegółowe uzasadnienie wniosku o pozbawienie tytułu;  
3) podpis wnioskodawcy(ów). 
 
3. Podjęcie uchwały przez Radę Gminy w Kościelisku o pozbawieniu tytułów Honorowy 
Obywatel Gminy Kościelisko” i „Zasłużony dla Gminy Kościelisko” stanowi podstawę 
do dokonania zmian w Księdze, o której mowa w § 3 ust. 5. 
4. Tytuł „„Honorowy Obywatel Gminy Kościelisko” i „Zasłużony dla Gminy Kościelisko” 
można otrzymać tylko raz. 
 

Rozdział 2 
Honorowy Obywatel Gminy Kościelisko 

 
§ 10.  

Tytuł „Honorowy Obywatel Gminy Kościelisko” jest wyrazem najwyższego 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. Tytuł jest nadawany wybitnym 
osobistościom zgodnie z ustaleniami zawartymi w niniejszym regulaminie. 
 

 
 



 

 

§ 11.  
Tytuł „Honorowy Obywatel Gminy Kościelisko” może być nadawany obywatelom 
polskim i cudzoziemcom. 
 

§ 12.  
Osobie wyróżnionej tytułem „Honorowy Obywatel Gminy Kościelisko” przysługuje 
prawo do: 
1) używania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Kościelisko”; 
2) uczestniczenia we wszystkich sesjach Rady Gminy w Kościelisku oraz 
uroczystościach i imprezach gminnych w charakterze gościa honorowego. 
 

Rozdział 3  
Zasłużony dla Gminy Kościelisko 

 
§ 13.  

Tytuł „Zasłużony dla Gminy Kościelisko” jest wyrazem wyróżnienia i uznania. 
Nadawany jest za wybitne zasługi dla rozwoju gminy i tworzenia wspólnego dobra -
mieszkańcom Gminy i osobom niebędącym mieszkańcami Gminy, organizacjom, 
stowarzyszeniom i instytucjom, które w sposób widoczny i niepodważalny przyczyniły 
się do zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej, szczególnie 
zasłużyły się Gminie, przyczyniając się do jej rozwoju, zwiększenia dobrobytu lub 
popularyzowania osiągnięć. 
 

§ 14.  
Tytuł ‚Zasłużony dla Gminy Kościelisko” może być nadawany obywatelom polskim 
i cudzoziemcom. 
 

§ 15.  
Tytuł „Zasłużony dla Gminy Kościelisko” może być nadawany pośmiertnie - po 
uzyskaniu pisemnej zgody najbliższej rodziny. 
 

§ 16.  
Osobie wyróżnionej tytułem „ Zasłużony dla Gminy Kościelisko” przysługuje przywilej 
używania tego tytułu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 



 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu nadawania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy 
Kościelisko” i „Zasłużony dla Gminy Kościelisko” 
 
 
 
WNIOSEK O NADANIE TYTUŁU Honorowy Obywatel Gminy Kościelisko” 
Wnoszę o przyznanie tytułu Honorowy Obywatel Gminy Kościelisko”: 
 
I. Dane osobowe kandydata: 
 
1. Imiona i nazwisko: ................................. 
2. Imiona rodziców: ................................. 
3. Data i miejsce urodzenia: ................................. 
4. Adres zamieszkania: ................................. 
5. Obywatelstwo: ……………. 
 
II. Uzasadnienie wniosku (w razie braku miejsca uzasadnienie należy dołączyć do 
wniosku)………..............................................................................................................
.………............................................................................................................................
.......................................................................................................................................
. ...................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................
. ………………………………………………….……………………………………………… 
 
 
 
III. Dane wnioskodawcy/ów* (w przypadku większej liczby wnioskodawców do wniosku 
należy dołączyć listę wnioskujących). W przypadku Komisji Stałych Rady Gminy 
w Kościelisku dane Przewodniczącego a jeżeli wnioskującym jest podmiot wymieniony 
w § 4 pkt 4 Regulaminu - dane osoby reprezentującej ten podmiot) 
 
1. Imię i nazwisko: ................................. 
2. Pełniona funkcja – ................................. 
3. Adres instytucji – …………………………… 
 
 
IV. Podpis wnioskodawcy – osoby reprezentującej wnioskodawców*. 
2. Imię i nazwisko: …………………………… 
 
2. Oświadczenie osoby zgłoszonej do uzyskania tytułu: 
Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego z dn. 27 kwietnia 
2016r. ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych (RODO; Dz. Urz. UE L 119 z 04-05-2016) 
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu 
nadania tytułu „Honorowego Obywatela Gminy Kościelisko”. Przetwarzanie może dotyczyć 
danych zawartych we wniosku i załącznikach określonych Regulaminem nadawania tytułu. 
 

.................................................. 
(data i podpis składającego oświadczenie) 
 
 
 



 

 

 3. Opinia Kapituły: 
Kapituła po zapoznaniu się z wnioskiem o nadanie tytułu „Honorowy Obywatel Gminy 
Kościelisko” .................................. pozytywnie ocenia zgłoszoną 
kandydaturę........................................... 
............................................................................................................ 
............................................................................................................ 
............................................................................................................ 
............................................................................................................ 
............................................................................................................ 
............................................................................................................ 
……………………………………………………………………………… 
............................................................................................................ 
............................................................................................................ 
............................................................................................................ 
............................................................................................................ 
............................................................................................................ 
............................................................................................................ 
……………………………………………………………………………… 
 
 
4. Podpisy członków Kapituły: 
1. ....................................... - Przewodniczący 
2. ....................................... 
3. ....................................... 
4. ....................................... 
5. ....................................... 
 
 
Kościelisko, dn. ........................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 Załącznik nr 2 do Regulaminu nadawania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy 
Kościelisko” i „Zasłużony dla Gminy Kościelisko” 
WNIOSEK O NADANIE TYTUŁU „Zasłużony dla Gminy Kościelisko” 
 
Wnoszę o przyznanie tytułu „Zasłużony dla Gminy Kościelisko” 
 
I. Dane osobowe kandydata 
1. Imiona i nazwisko: .................................................. 
2. Imiona rodziców: .................................................... 
3. Data i miejsce urodzenia: ...................................... 
4. Adres zamieszkania: ............................................. 
5. Obywatelstwo: polskie 
 
II. Uzasadnienie wniosku (w razie braku miejsca uzasadnienie należy dołączyć do 
wniosku) 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................  
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
 
III. Dane wnioskodawcy/ów* (w przypadku większej liczby wnioskodawców do wniosku 
należy dołączyć listę wnioskujących. W przypadku Komisji Stałych Rady Gminy w 
Kościelisku dane Przewodniczącego a jeżeli wnioskującym jest podmiot wymieniony 
w § 4 pkt 4 Regulaminu dane osoby reprezentującej ten podmiot) 
1. Imię i nazwisko: ............................................................. 
2. Pełniona funkcja – ........................................................ 
3. Adres instytucji – …………………………………….…… 
 
IV. Podpis wnioskodawcy–osoby reprezentującej wnioskodawców*. 
 
1. Imię i nazwisko: ........................................................ 
V. Oświadczenie osoby zgłoszonej do uzyskania tytułu: 
Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego z dn. 27 
kwietnia 2016r. ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych (RODO; Dz. Urz. UE L 
119 z 04-05-2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu 
przeprowadzenia procesu nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Koscielisko”. 
Przetwarzanie może dotyczyć danych zawartych we wniosku i załącznikach 
określonych Regulaminem nadawania tytułu.................................................. 
 
 
(data i podpis składającego oświadczenie) 
 
 
 
 
 



 

 

 VI. Opinia Kapituły: 
Kapituła po zapoznaniu się z wnioskiem o nadanie tytułu „Zasłużony dla Gminy 
Kościelisko” Panu/i .................................................... pozytywnie ocenia zgłoszoną 
kandydaturę ................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................  
....................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................
. ...................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
 
VII. Podpisy członków Kapituły: 
1. ....................................... - Przewodniczący 
2. ....................................... 
3. ....................................... 
4. ....................................... 
5. ....................................... 
 
 
 
Kościelisko, dn. .............................. 
 


