
UCHWAŁA Nr XLIX/200/2014 

Rady Miejskiej w Golinie 

z dnia 10 kwietnia 2014 r. 

 

w sprawie zasad i trybu nadawania tytułu honorowego „Honorowy Obywatel Goliny”  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2013 r., poz. 594) Rada Miejska w Golinie uchwala, co następuje: 

     § 1. 1. Tytuł honorowy „Honorowy Obywatel Goliny” jest przyznawany jako wyraz uznania 

dla zasług lub wybitnych osiągnięć obywateli polskich i cudzoziemców. 

     2. Tytuł honorowy „Honorowy Obywatel Goliny”, nadaje Kapituła, w skład której wchodzą 

Burmistrz Goliny i radni Rady Miejskiej w Golinie w drodze uchwały. 

   § 2. Tytuł honorowy „Honorowy Obywatel Goliny” może być nadany tej samej osobie tylko 

raz. 

  § 3. Z inicjatywą nadania tytułu honorowego „Honorowy Obywatel Goliny” mogą wystąpić:  

    1) Przewodniczący Rady Miejskiej; 

    2) Burmistrz Goliny; 

    3) komisja Rady Miejskiej; 

    4) co najmniej 5 radnych; 

    5) rada osiedla; 

    6) rada sołecka; 

    7) organizacja społeczna 

    8) grupa 50 mieszkańców Gminy Golina 

  § 4. 1. Wniosek o nadanie tytułu honorowego „Honorowy Obywatel Goliny” powinien 

zawierać: 

1) dane o kandydacie, 
2) określenie zasług uzasadniających uhonorowanie kandydata. 

2. Wnioski przyjmuje i opiniuje Komisja Oświaty, Kultury i Sportu, Zdrowia i Pomocy 

Społecznej Rady Miejskiej w Golinie 

  § 5. Osoba wyróżniona tytułem honorowym „Honorowy Obywatel Goliny” otrzymuje Akt 

Nadania 

 § 6. Uroczystego wręczenia Aktu Nadania Honorowego Obywatelstwa, wymienionym w § 5, 

dokonuje Przewodniczący Rady Miasta na uroczystej sesji Rady Miejskiej bądź na innej 

uroczystości. 



 § 7. 1 Imię i nazwisko osoby, której nadano tytuł honorowy „Honorowy Obywatel Goliny” 

wpisuje się do Księgi Honorowych Obywateli Goliny. 

     2. Księgę uhonorowanych tytułem „Honorowy Obywatel Goliny” prowadzi 

Przewodniczący Rady Miejskiej. 

 § 8.  Wydatki związane z nadaniem tytułu honorowego „Honorowy Obywatel Goliny” 

pokrywa się z budżetu Gminy Golina. 

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Goliny. 

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

do Uchwały Nr XLIX/200/2014 z dnia 10 kwietnia 2014 roku 

w sprawie zasad i trybu nadawania tytułu honorowego „Honorowy Obywatel Goliny” 

 

Nadawanie honorowego obywatelstwa jest powszechnym obyczajem wielu gmin 

 w Polsce. Nadawane jest osobom o wielkich zasługach dla danej jednostki samorządowej, za 

jej promowanie, a także za wielkie zasługi, ogromny autorytet moralny czy trwały ślad  

w historii. Z nadaniem honorowego obywatelstwa  nie wiążą się żadne zobowiązania 

finansowe wobec wyróżnionego, ani wydatki przekraczające typowe dla uroczystych sesji 

Rady Miejskiej. 

 

 


