
u C H W A L A Nr XXII 143 12008

Rady Miejskiej w Ozarowie
z dnia 30 kwietnia 2008 roku

w sprawie: przyjecia "Regulaminu nadawania Honorowego Obywatelstwa
Miasta Ozarowa.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzadzie gminnym
/ tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. , Nr 142, poz. 1591 z póznozm./
Rada Miejska w Ozarowie uchwala co nastepuje:-

§1

Przyjmuje "Regulamin nadawania Honorowego Obywatelstwa Miasta Ozarowa", stanowiacy
zalacznik do niniejszej uchwaly.

§2

Wykonanie uchwaly powierza sie Burmistrzowi Miasta i Gminy Ozarów.

.--. §3

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.

Krystyna



Zalacznik
do uchwaly Nr XXII 143 /2008
Rady Miejskiej w Ozarowie
z dnia 30 kwietnia 2008 roku

REGULAMIN NADAWANIA HONOROWEGO OBYWATELSTWA MIAST A
OZAROWA

§1

Honorowe Obywatelstwo Miasta Ozarowa, zwane dalej Honorowym Obywatelstwem jest
wyrazem najwyzszego wyróznienia i uznania Rady. Nadawane jest przez Rade Miejska
w Ozarowie osobom fizycznym za szczególne zaslugi dla miasta Ozarowa w dziedzinach :
nauka i wiedza, kultura, sport, polityka, gospodarka, za wklad we wspólprace z naszym
miastem, promocje Ozarowa oraz wspieranie ozarowskich inicjatyw w swiecie.

§2

Honorowe Obywatelstwo moze byc nadane zyjacym obywatelom polskim i cudzoziemcom.

§3

Honorowe Obywatelstwo moze byc nadane tej samej osobie tylko jeden raz..

§4

1. Z wnioskiem o nadanie Honorowego Obywatelstwa moga wystepowac :
-Przewodniczacy Rady Miejskiej,
-Burmistrz Miasta,
-Komisje Rady Miejskiej,
- Grupa, co najmniej 3 radnych.

2. Pisemny wniosek o nadanie Honorowego Obywatelstwa powinien zawierac
w szczególnosci :

-dane o kandydacie,
-okreslenie zaslug uzasadniajacych jego wyróznienie.
3. Wnioski o nadanie Honorowego Obywatelstwa mozna skladac w dowolnym czasie.
4. Przewodniczacy Rady przyjmuje ustne oswiadczenie osoby nominowanej wyrazajace

zgode na przyjecie Honorowego Obywatelstwa.
5. Wnioski o nadanie Honorowego Obywatelstwa analizuja i opiniuja komisje stale Rady

Miejskiej w Ozarowie.



§5

Uchwale w sprawie nadania tytulu Honorowego Obywatelstwa podejmuje Rada Miejska
w Ozarowie.

§6

Osoba wyrózniona otrzymuje Akt Nadania Honorowego Obywatela ( wzór okresla zalacznik
nr 1 do regulaminu) .

§7

1. Wreczenie Aktu Nadania Honorowego Obywatela odbywa sie w czasie uroczystej sesji
Rady Miejskiej w Ozarowie.

2. W szczególnym wypadku akt nadania moze byc wreczony w innym miejscu.
3. Wreczenie aktu nadania jest poprzedzone prezentacja zaslug wyróznionej osoby, bedacych

podstawa nadania Honorowego Obywatelstwa.
4.Wreczenia aktu dokonuje Przewodniczacy Rady Miejskiej i Burmistrz Miasta.

§8

Osobie wyróznionej Honorowym Obywatelstwem przysluguja nastepujace przywileje:
1) uzywanie tytulu "Honorowy Obywatel Miasta Ozarowa",
2) uczestniczenie na prawach honorowego goscia w uroczystych sesjach Rady oraz

w innych uroczystosciach o charakterze miejskim,
3) bezplatny wstep na imprezy okolicznosciowe organizowane przez miasto.

§9

Do korzystania z przywilejów wymienionych w § 8 upowaznia legitymacja Honorowego
Obywatela wystawiona przez Rade Miejska w Ozarowie podpisana przez Przewodniczacego
Rady.

§ 10

Przewodniczacy Rady Miejskiej prowadzi Ksiege Honorowych Obywateli Ozarowa.



Zalacznik nr1
do Regulaminunadawania
HonorowegoObywatelstwaMiastaOzarowa
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