
P r o j e k t 

UCHWAŁA Nr    /      /12 

Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 

z dnia                                2012 roku 

 

w sprawie ustanowienia tytułu Honorowego Obywatela  

Miasta Piotrkowa Trybunalskiego  

 

 

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

(tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62,         

poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, 

Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759;             

z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337;    

z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, 

Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142,    

Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117,         

poz. 679, Nr 217, poz. 1281, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. 

poz. 567) Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego uchwala co następuje: 

                                                                

§ 1. Mając na względzie szczególne uhonorowanie osób zasłużonych dla Piotrkowa 

Trybunalskiego oraz innych wybitnych osób za działalność godną najwyższego uznania, 

ustanawia się tytuł Honorowego Obywatela Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 

 

§ 2. Przyjmuje się Regulamin nadawania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 3.  Traci moc Uchwała Nr XV/245/07 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia         

24 października 2007 r. w sprawie ustanowienia tytułu Honorowego Obywatela Miasta 

Piotrkowa Trybunalskiego. 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do Uchwały Nr    /    /12 

Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 

z dnia  

 

Regulamin  

nadawania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 

 

§ 1. Tytuł Honorowego Obywatela Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, zwany dalej 

Honorowym Obywatelem, jest najwyższym wyróżnieniem za godną szczególnego uznania 

działalność na rzecz Miasta we wszystkich dziedzinach życia społecznego, a zwłaszcza nauki, 

kultury i gospodarki. 

§ 2. 1. Nadanie Honorowego Obywatela jest niezależne od obywatelstwa oraz miejsca 

zamieszkania osoby proponowanej do uhonorowania.  

2. Honorowy Obywatel może być nadany tej samej osobie tylko jeden raz. 

3. Honorowego Obywatela nie przyznaje się osobom nieżyjącym. 

 

§ 3. 1. Honorowego Obywatela nadaje Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, zwana dalej 

Radą na uzasadniony wniosek: 

1) Przewodniczącego Rady i komisji Rady; 

2) klubów radnych; 

3) Prezydenta; 

4) organizacji społecznych. 

2.  Pisemny wniosek o nadanie Honorowego Obywatela powinien zawierać: 

1) dane o kandydacie, 

2) szczegółowe określenie zasług i osiągnięć uzasadniających wyróżnienie kandydata. 

3) oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo umyślne, 

4) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata        

w zakresie niezbędnym do rozpatrzenia i prowadzenia procedury nadania 

Honorowego Obywatela. 

3. Wzór wniosku stanowi załącznik Nr 1 do Regulaminu. 

§ 4.1.  Wniosek o nadanie Honorowego Obywatela rozpatruje Kapituła w składzie: 

1) Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący,  

2) Prezydent Miasta lub Wiceprezydent, 

3) Przewodniczący Komisji Oświaty i Nauki,  

4) po jednym przedstawicielu klubów radnych. 

2. Posiedzenie Kapituły zwołuje i prowadzi Przewodniczący Rady 

3. Kapituła: 

1) sprawdza wniosek pod względem formalnym, 

2) przedstawia Radzie swoją opinię. 

4. Pozytywnie zaopiniowany przez Kapitułę wniosek upoważnia Przewodniczącego Rady do 

umieszczenia stosownego projektu uchwały w porządku obrad sesji. 

5. Brak pozytywnej opinii stanowi podstawę zwrotu wniosku przez Kapitułę jego autorom bez 

konieczności uzasadniania swojego stanowiska. 

 

§ 5. Rada powinna podjąć uchwałę o nadaniu Honorowego Obywatela w terminie 60 dni od 

daty złożenia wniosku. 



 

§ 6.1.  Osoba wyróżniona otrzymuje Akt Nadania tytułu Honorowego Obywatela, zwany 

Aktem Nadania. 

2. Akt Nadania o treści „Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w uznaniu wybitnych 

zasług dla naszego miasta nadaje tytuł Honorowego Obywatela Piotrkowa Trybunalskiego 

(imię i nazwisko)”, jest drukiem o formacie A-4 na papierze ze specjalnym nadrukiem. 

Powyższy tytuł odnotowany jest w Księdze Honorowych Obywateli Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego pod datą (właściwa data), co własnoręcznymi podpisami potwierdzają za 

Radę (Przewodniczący Rady) i Prezydent Miasta.  

3. Wręczenia Aktu Nadania dokonuje w imieniu Rady – Przewodniczący lub 

Wiceprzewodniczący wraz z Prezydentem lub Wiceprezydentem podczas uroczystości          

z okazji ważnych wydarzeń i rocznic obchodów świąt narodowych/miejskich lub na na sesji. 

Do Aktu Nadania dołącza się stosowną uchwałę Rady. 

 

§ 7. 1. Osobie wyróżnionej  Honorowym Obywatelem przysługuje:  

1) używanie tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Piotrkowa Trybunalskiego”, 

2) uczestniczenia – na prawach Honorowego Gościa – we wszystkich sesjach 

Rady oraz w innych uroczystościach o charakterze miejskim. 

2. Nazwiska nieżyjących Honorowych Obywateli brane są pod uwagę przez Radę przy 

nadawaniu nazw ulicom, placom i parkom w Piotrkowie Trybunalskim. 

§ 8.1. Rada w trybie określonym do nadawania Honorowego Obywatela może podjąć 

uchwałę o cofnięciu Honorowego Obywatela w razie: 

1) prawomocnego wyroku skazującego osobę wyróżnioną za przestępstwo umyślne, 

2) stwierdzenia, że osoba wyróżniona dopuściła się czynu, na skutek, którego stała się 

niegodna tego tytułu, 

3) wyjścia na jaw istotnych dla sprawy okoliczności nieznanych w dniu podejmowania 

uchwały w sprawie nadania Honorowego Obywatela. 

2. W sprawach o pozbawienie Honorowego Obywatela stosuje się odpowiednio § 3-5 

Regulaminu. 

 

§ 9. Ewidencję osób wyróżnionych Honorowym Obywatelem prowadzi Biuro Rady Miasta 

w „Księdze Honorowych Obywateli Miasta Piotrkowa Trybunalskiego”. 

 

 

 

 

 

 

 

 



załącznik Nr 1 do Regulaminu nadawania tytułu 

Honorowego Obywatela Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 

stanowiącego załącznik do Uchwały Nr  /  /12  

Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 

z dnia 

 

Wniosek o nadanie 

tytułu Honorowego Obywatela Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 

 

I. Dane kandydata: 

1. Imiona i nazwisko ........................................................................................... 

2. Data i miejsce urodzenia.................................................................................. 

3. Imiona rodziców............................................................................................... 

4. Miejsce zamieszkania........................................................................................ 

5. Dotychczasowe wyróżnienia, nagrody.............................................................. 

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

II. Opis zasług kandydata uzasadniający złożenie wniosku: 

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

III. Dane wnioskodawcy/wnioskodawców: 

(imię i nazwisko wraz z pełnioną funkcją lub nazwa organizacji), 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

IV. Data sporządzenia wniosku oraz podpis wnioskodawcy: 

 

 

 

.....................................................                         .......................................................... 

               (data)                                                        (podpis (pieczęć) wnioskodawcy) 

 

 

 

 

 

Do wniosku należy dołączyć: oświadczenie o niekaralności, oraz oświadczenie o wyrażeniu 

zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

 

 



U z a s a d n i e n i e 

do projektu uchwały w sprawie ustanowienia tytułu Honorowego Obywatela Miasta 

Piotrkowa Trybunalskiego 

 

Dotychczasowa uchwała w sprawie ustanowienia tytułu Honorowego 

Obywatela Miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz przyjęty nią Regulamin w sposób 

niedostateczny regulowały kwestię nadawania tytułu, w szczególności zaś nie było 

opracowanego jednolitego wzoru wniosku o nadanie tytułu (jakie dane powinny być w nim 

zawarte) oraz jakie dokumenty wraz z wnioskiem powinny zostać złożone aby wniosek mógł 

być prawidłowo rozpatrzony – proponuje się nowy projekt, który czyni zadość  tym 

wymaganiom. 

Wprowadza się również nowe uregulowania dotyczące rozpatrzenia 

wniosku przez Kapitułę. Proponuje się żeby pod obrady Rady Miasta trafiał wyłącznie 

wniosek pozytywnie zaopiniowany przez Kapitułę. Brak pozytywnej opinii oznaczałby zwrot 

wniosku jego autorom bez konieczności uzasadniania swego stanowiska.  

Biorąc pod uwagę, że wniosek zawiera dane osobowe kandydata do 

tytułu Honorowego Obywatela Miasta niezbędna jest zgoda na przetwarzanie tych danych       

w zakresie niezbędnym do rozpatrzenia i przeprowadzenia stosownej procedury. 

Jednocześnie aby zminimalizować sytuacje związane z pozbawieniem 

tytułu Honorowego Obywatela wprowadza się obowiązek dołączenia do wniosku 

oświadczenia kandydata o niekaralności za przestępstwo umyślne.  


