Uchwała Nr XV/276/20
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia 29 stycznia 2020 r.
w sprawie uchwalenia regulaminu nadawania tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Słupska”
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 oraz art. 40 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815) oraz § 4 ust. 9 pkt.1 i ust.10 Statutu Miasta
Słupska stanowiącego załacznik do uchwały Nr II/6/02 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27 listopada 2002 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Słupska (Dz.U.W.P z 18 lutego 2019 r. poz.852)

Rada Miejska w Słupsku
uchwala, co następuje:
§ 1.
Uchwala się regulamin nadawania tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Słupska”, który stanowi
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Słupska.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Słupsku
Beata Chrzanowska
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Załącznik do uchwały Nr XV/276/20
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia 29 stycznia 2020 r.
Regulamin nadawania tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Słupska”
Rozdział 1.
Przepisy ogólne
§ 1.
Tytuł „Honorowy Obywatel Miasta Słupska” (zwany dalej tytułem) może zostać nadany osobie fizycznej,
która:
a) posiada szczególny prestiż, autorytet i uznanie wśród lokalnej społeczności, wynikający z efektów
osiągniętych w pracy i (lub) działalności publicznej na rzecz Miasta Słupska,
b) posiada wybitne zasługi dla Miasta Słupska w dziedzinie: gospodarczej, społecznej, kulturalnej, sportowej,
oświatowej, poprawy jakości życia społeczności lokalnej oraz promocji Miasta Słupska w kraju i na świecie.
§ 2.
Tytuł może zostać nadany obywatelowi Polski oraz cudzoziemcowi.
§ 3.
Pisemny wniosek o nadanie tytułu mogą składać:
a) Prezydent Miasta Słupska,
b) radni Rady Miejskiej w Słupsku, w liczbie co najmniej 5 radnych,
c) organizacje społeczne, pozarządowe i gospodarcze działające na terenie Miasta Słupska.
§ 4.
Tytuł może zostać przyznany pośmiertnie.
Rozdział 2.
Tryb i zasady nadawania
§ 5.
1. Wniosek składa się w formie pisemnej do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Słupsku (zwanego dalej
Przewodniczącym Rady).
2. Wniosek powinien zawierać:
a) imię, nazwisko, datę urodzenia, adres osoby, której wniosek dotyczy,
b) szczegółowe i wyczerpujące uzasadnienie wniosku,
c) podpis wnioskodawcy,
d) oświadczenie osoby, której wniosek dotyczy o wyrażeniu zgody na poddanie się procedurze w sprawie
nadania tytułu - jeśli wniosek dotyczy osoby żyjącej.
3. Wnioski rozpoznaje Kolegium ds. nadawania tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Słupska” (zwane dalej
Kolegium).
4. W skład Kolegium wchodzą:
a) Przewodniczący Rady,
b) po jednym przedstawicielu każdego z Klubów Radnych Rady Miejskiej w Słupsku,
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c) przedstawiciel Prezydenta Miasta Słupska,
5. Przewodniczącym Kolegium jest Przewodniczący Rady. W razie nieobecności Przewodniczącego Rady
zastępuje go wyznaczony przez niego Wiceprzewodniczący Rady.
6. Posiedzenie Kolegium zwołuje Przewodniczący Rady.
7. Kolegium rozpoznaje wniosek pod kątem spełnienia wymogów formalnych i opiniuje:
a) w przypadku pozytywnej opinii występuje z wnioskiem do Przewodniczącego Rady o przygotowanie
projektu uchwały w sprawie nadania tytułu i umieszczenie go w porządku obrad najbliższej sesji,
b) w przypadku negatywnej opinii, Przewodniczący Rady informuje wnioskodawcę, iż wniosek nie będzie
rozpatrywany przez Radę Miejską w Słupsku.
8. Przewodniczący Rady informuje wnioskodawcę o podjętej uchwale.
§ 6.
1. Ceremonia nadania tytułu następuje na sesji Rady Miejskiej w Słupsku lub podczas innych uroczystości
o charakterze ogólnomiejskim.
2. Przewodniczący Rady zawiadamia osobę wyróżnioną o nadaniu jej tytułu oraz informuje o terminie
i miejscu uroczystości.
§ 7.
1. Osoba wyróżniona tytułem otrzymuje pamiątkową uchwałę.
2. Nazwisko osoby, której nadano tytuł wraz z datą i miejscem jej urodzenia oraz numerem uchwały
nadającej jej tytuł, a także krótką notką opisującą zasługi zostaje wpisane do Księgi „Honorowych Obywateli
Miasta Słupska”. Do opisu dołącza się zdjęcie.
3. Księgę „Honorowych Obywateli Miasta Słupska” prowadzi Prezydent Miasta Słupska.
§ 8.
1. Rada Miejska w Słupsku może podjąć uchwałę o pozbawieniu tytułu w przypadku:
a) dopuszczenia się przez osobę wyróżnioną czynu, na skutek którego stała się ona niegodna nadanego jej
tytułu,
b) nadania tytułu na skutek nieprawdziwych informacji.
2. Z inicjatywą pozbawienia nadanego tytułu mogą występować osoby i podmioty wymienione
w § 3 niniejszego regulaminu.
3. Pozbawienie tytułu następuje przy stosowaniu odpowiednio przepisów Rozdziału 2. niniejszego
regulaminu.
Rozdział 3.
Przepisy końcowe
§ 9.
Osobie wyróżnionej tytułem przysługuje prawo do:
a) używania tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Słupska”,
b) uczestniczenia w uroczystościach i imprezach miejskich w charakterze gościa honorowego.
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