
UCHWAŁA NR XL/393/2021 
Rady Miasta Sandomierza 

z dnia 25 sierpnia 2021 r. 

w sprawie zasad i trybu nadawania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Sandomierza 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. 
Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) Rada Miasta Sandomierza uchwala, co następuje: 

§ 1.  

Uchwala się Regulamin nadawania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Sandomierza 

stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2.  

Traci moc Uchwala Nr LXIV/848/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 19 września 2018 roku 

w sprawie regulaminu nadawania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Sandomierza (Dz. U. Woj. 

Św. z 2018r., poz. 3742 z późn. zm.). 

§ 3.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza. 

§ 4.  

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Świętokrzyskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miasta Sandomierza 

 
 

Wojciech Czerwiec 
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Regulamin nadawania tytułu  Honorowego Obywatela Miasta Sandomierza 

  

§ 1. 

 

Regulamin określa zasady i tryb nadawania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Sandomierza.  

  

§ 2. 

 

Tytuł Honorowego Obywatela Miasta Sandomierza, zwany dalej „Tytułem” jest wyrazem najwyższego 

wyróżnienia i uznania za działalność na rzecz Miasta Sandomierza we wszystkich dziedzinach życia 

społecznego. Tytuł może być przyznany osobom szczególnie zasłużonym dla Miasta Sandomierza oraz 

osobom wybitnym związanym z Miastem Sandomierzem.  

 

§ 3. 

1. Tytuł może być nadawany obywatelom polskim i cudzoziemcom. 

2. Tytuł można nadać osobie żyjącej tylko za jego zgodą. 

3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody wraz z klauzulą o ochronie danych osobowych stanowi 

załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu.  

4. Akt nadania Tytułu Honorowego Obywatela Miasta Sandomierza może być nadany również 

pośmiertnie. 

5. Tytuł Honorowego Obywatela Miasta Sandomierza może być nadany tej samej osobie tylko 

jeden raz.   

§ 4. 

 

Z wnioskiem o nadanie tytułu Honorowego Obywatela Miasta Sandomierza mogą występować:   

a) Burmistrz Miasta Sandomierza; 

b) Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza; 

c) Komisje Rady Miasta Sandomierza, lub grupa co najmniej ½ składu Rady; 

d) Organizacje zarejestrowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i działające  na terenie 

Miasta Sandomierza;  

e) Grupa mieszkańców Sandomierza w liczbie co najmniej 200 osób za pośrednictwem Burmistrza 

Miasta Sandomierza, posiadających czynne prawo wyborcze na dzień składania wniosku.  

§ 5. 

1. Wniosek o nadanie tytułu Honorowego Obywatela Miasta Sandomierza powinien zawierać:  

a) dane wnioskodawcy – dane podmiotu lub wykaz osób popierających wniosek (wzór wykazu 

stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego Regulaminu), wraz ze wskazaniem przedstawiciela 

do kontaktu; 

Załącznik do uchwały Nr XL/393/2021

Rady Miasta Sandomierza

z dnia 25 sierpnia 2021 r.
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b) dane o kandydacie (imię i nazwisko, obywatelstwo);   

c) życiorys kandydata; 

d) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych; 

e) uzasadnienie wniosku. 

2. Wzór wniosku o nadanie tytułu Honorowego Obywatela Miasta Sandomierza stanowi załącznik 

Nr 1 do niniejszego Regulaminu.  

3. Wniosek o nadanie tytułu Honorowego Obywatela Miasta Sandomierza należy składać do 

Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza za pośrednictwem Burmistrza Miasta 

Sandomierza w terminie do dnia 30 czerwca każdego roku kalendarzowego.  

4. Wniosek opiniuje Kapituła powołana przez Radę Miasta Sandomierza na okres kadencji.  

5. Obsługę biurową Kapituły zapewnia Biuro Rady Miasta Sandomierza.   

6. W skład Kapituły wchodzą:  

a) Burmistrz Miasta Sandomierza oraz 3 przedstawicieli wskazanych przez Burmistrza Miasta 

Sandomierza przy czym jeden z nich z dotychczasowych Honorowych Obywateli Miasta 

Sandomierza; 

b) Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza oraz 2 przedstawicieli rady wskazanych przez 

Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza. 

7. Skład osobowy Kapituły o której mowa w ust. 6 określi Rada Miasta Sandomierza w drodze 

odrębnej uchwały. 

8. Pierwsze posiedzenie Kapituły zwołuje Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza. Kapituła 

ze swojego grona wybiera przewodniczącego.  

9. W pracach Kapituły może brać udział przedstawiciel wnioskodawców bez prawa do 

głosowania.  

10. Posiedzenia Kapituły są jawne.  

11. Kapituła rozpatruje wniosek, o którym mowa w § 5 ust. 1 w terminie do 30 dni od dnia 

otrzymania wniosku o nadanie tytułu Honorowego Obywatela Miasta Sandomierza.  

12. Kapituła, w przypadku negatywnego zaopiniowania wniosku, zawiadamia pisemnie 

wnioskodawcę oraz Radę Miasta Sandomierza najpóźniej w terminie 14 dni od podjęcia decyzji.  

13. Wnioski pozytywnie zaopiniowane Kapituła przekazuje Przewodniczącemu Rady Miasta 

Sandomierza  w terminie umożliwiającym przygotowanie projektu uchwały.  

14. Pozytywnie zaopiniowany wniosek przez Kapitułę, opiniuje komisja właściwa Rady Miasta 

Sandomierza.  

15. Uchwałę w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Sandomierza podejmuje 

Rada Miasta Sandomierza. 

 

§ 6. 

1. Osoba uhonorowana otrzymuje Akt Nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Sandomierza. 

2. Wręczenie aktu nadania Tytułu następuje na uroczystej sesji Rady Miasta Sandomierza lub na 

innej uroczystości i jest poprzedzone prezentacją zasług wyróżnianej osoby.  

3. Jeżeli osoba wyróżniona zmarła przed wręczeniem aktu nadania, a także w przypadku nadania 

Tytułu pośmiertnie, akt nadania przekazuje się na ręce przedstawiciela najbliższej rodziny.  

4. Wręczenia aktu dokonuje Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza lub Wiceprzewodniczący 

Rady wspólnie z Burmistrzem Miasta Sandomierza. 

§ 7. 

 

Osobie wyróżnionej Tytułem przysługują następujące przywileje:  

a) Używanie tytułu Honorowego Obywatela Miasta Sandomierza;  

b) Uczestniczenie na prawach honorowego gościa w Sesjach Rady Miasta oraz innych 

uroczystościach o charakterze miejskim. 

§ 8. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: D5B20613-F347-4FB6-B6C9-82959AAB0C2F. Podpisany Strona 2



 

Burmistrz Miasta Sandomierza prowadzi księgę Honorowych Obywateli Miasta Sandomierza w której 

dokonuje się wpisu osób uhonorowanych z podaniem ich zasług.  

 

§ 9. 

 

1. Rada Miasta Sandomierza może pozbawić Tytułu w razie stwierdzenia, że nadanie go nastąpiło 

w wyniku wprowadzenia w błąd lub dopuszczenia się przez wyróżnionego czynu wskutek, 

którego stał się niegodny noszenia tego miana. 

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

 

§ 10. 

 

Koszty związane z ustanowieniem oraz nadaniem Tytułu pokrywa się z budżetu Miasta Sandomierza. 
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Załącznik Nr 1 do Regulaminu 

 

 

WNIOSEK O NADANIE TYTUŁU HONOROWEGO OBYWATELA MIASTA 

SANDOMIERZA 

 

 

1. Wnioskodawca ……………………………………………………………………………… 

2. Dane wnioskodawcy: 

• Adres korespondencji ………………………………………………………………………... 

• Numer telefonu ………………………………………………………………………………. 

• Adres e – mail ………………………………………………………………………………… 

 

3. Dane personalne kandydata: 

• Imię i nazwisko ………………………………………………………………………………. 

• Data i miejsce urodzenia ……………………………………………………………………... 

• Obywatelstwo ………………………………………………………………………………... 

• Pełnione funkcje ……………………………………………………………………………... 

 

4. Uzasadnienie wniosku  

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

5. Krótki życiorys kandydata  

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

6. Dodatkowe informacje i opinie o kandydacie  

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 
…………………… ……………………………… 
(miejscowość, data) (podpis wnioskodawcy) 

 

 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: D5B20613-F347-4FB6-B6C9-82959AAB0C2F. Podpisany Strona 4



Załącznik Nr 2 do Regulaminu 

 

 

 Sandomierz, dnia …………………….. 

Imię i nazwisko kandydata:  

………………………………………  

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Ja, niżej podpisany oświadczam, że: 

 

1. Wyrażam zgodę na rozpoczęcie procedury nadania mojej osobie tytułu Honorowego Obywatela 

Miasta Sandomierza; 

2. Na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego z dnia 27 kwietnia  

2016r. (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 

Miasta Sandomierza”. Przetwarzanie może dotyczyć danych zawartych we wniosku i 

załącznikach określonych Regulaminem nadawania tytułu Honorowego Obywatela Miasta 

Sandomierza.  

  

 

 

 

 

………………………… 
(podpis kandydata) 
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Załącznik Nr 3 do Regulaminu 

 

 

 

WYKAZ MIESZKAŃCÓW MIASTA SANDOMIERZA WYSTEPUJACYCH Z WNIOSKIEM 

O NADANIE TYTULU HONOROWEGO OBYWATELA MIASTA SANDOMIERZA 

 

Wyrażam zgodę na przewarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym wykazie w celu 

przeprowadzenia procesu nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Sandomierza 

Panu/Pani…………………….... 

Złożenie podpisu na wykazie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody. Zgoda  jest dobrowolna i może 

być wycofana w każdym momencie.  

Klauzula informacyjna: 

Dane zawarte w niniejszym wykazie przetwarzane będą przez Urząd Miejski w Sandomierzu, na 

podstawie art. 6 ust.1 lit. a,  RODO oraz Uchwały Rady Miasta Sandomierza  w sprawie nadania 

Honorowego Obywatela Miasta Sandomierza.   Dane  mogą zostać udostępniane organom nadrzędnym, 

innym uprawnionym podmiotom na podstawie przepisów prawa. Odbiorcami danych mogą być osoby 

fizyczne lub prawne, organy publiczne, jednostki lub inne podmioty, którym zgodnie z przepisami 

prawa ujawnia się dane osobowe niezależnie od tego, czy są stroną trzecią. Dane osobowe nie będą 

przekazywane do państwa trzeciego,  będą przechowywane przez okres zgodny z wymogami przepisów 

archiwalnych, Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, 

sprostowania, żądania ograniczenia przetwarzania danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, 

prawo do ich usunięcia, prawo do wniesienia skargi do PUODO (na adres Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa), gdy uzna Pan/ Pani, że przetwarzanie danych osobowych 

narusza przepisy RODO. 

 

Lp. Imię i nazwisko Adres zamieszkania Podpis 

1.    

2.    

3.    

…    

200.    

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: D5B20613-F347-4FB6-B6C9-82959AAB0C2F. Podpisany Strona 6



 
UZASADNIENIE 

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

wyłącznej kompetencji rady gminy należy nadawanie tytułu Honorowego Obywatela. Honorowe 

Obywatelstwo Miasta Sandomierza jest wyrazem najwyższego wyróżnienia i uznania Rady Miasta 

Sandomierza. Godność Honorowego Obywatela przyznaje się osobom szczególnie zasłużonym dla miasta 

(w szczególności w dziedzinach polityki, gospodarki, nauki, kultury, sportu), osobom współpracującym z 

miastem, promującym miasto, wspierającym inicjatywy miejskie, a także wybitnym osobistościom zgodnie 

z ustaleniami zawartymi w Regulaminie nadawania Honorowego Obywatelstwa Miasta Sandomierza 

stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały. 
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