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UCHWAŁA NR LXVII/324/2022
RADY MIEJSKIEJ W IWANISKACH

z dnia 22 września 2022 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu nadawania Honorowego Obywatelstwa Miasta i Gminy Iwaniska 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 14 art. 40 ust. 1 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zmianami) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się Regulamin nadawania Honorowego Obywatelstwa Miasta i Gminy Iwaniska w brzmieniu 
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Iwaniska. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Wiesław Kowalczyk
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Załącznik do Uchwały Nr LXVII/324/2022

Rady Miejskiej w Iwaniskach

z dnia 22 września 2022 r.

REGULAMIN NADAWANIA HONOROWEGO OBYWATELSTWA MIASTA I GMINY IWANISKA 

§ 1. Tytuł Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Iwaniska zwany dalej tytułem Honorowego Obywatela 
Miasta i Gminy jest wyrazem najwyższego wyróżnienia i uznania, nadawany jest osobom szczególnie zasłużonym 
dla Miasta i Gminy Iwaniska na zasadach określonych w niniejszym regulaminie. 

§ 2. 1. Tytuł Honorowego Obywatela Miasta i Gminy jest nadawany osobom, które zasłużyły się Miastu 
i Gminie Iwaniska zwłaszcza poprzez: 

1)wybitne osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla gminy działalności publicznej; 

2)szczególne zasługi dla rozwoju gminy, służby publicznej oraz wybitną twórczość naukową, literacką 
i artystyczną; 

3)wybitne zasługi dla rozwoju współpracy gminy z innymi gminami; 

4)ofiarną działalność publiczną; 

5)ofiarne niesienie pomocy oraz działalność charytatywną; 

2. Tytuł Honorowego Obywatela Miasta i Gminy może być nadawany obywatelom polskim i cudzoziemcom. 

3. Z wnioskiem o nadanie tytułu Honorowego Obywatela Miasta i Gminy radnemu Rady Miejskiej oraz 
sołtysowi można wystąpić po wygaśnięciu mandatu osoby proponowanej do nadania tytułu. 

4. Z wnioskiem o nadanie tytułu Honorowego Obywatela Miasta i Gminy burmistrzowi Miasta i Gminy 
Iwaniska oraz pracownikom Urzędu Miasta i Gminy Iwaniska i jednostek organizacyjnych Gminy Iwaniska można 
wystąpić po ustaniu stosunku pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Iwaniska lub w jednostce organizacyjnej Gminy 
Iwaniska osoby proponowanej do nadania tytułu. 

5. Tytuł Honorowego Obywatela Miasta i Gminy może być nadany tej samej osobie tylko jeden raz. 

6. Tytuł Honorowego Obywatela Miasta i Gminy może być nadany pośmiertnie. 

§ 3. 1. Rada Miejska w Iwaniskach nadaje tytuł Honorowego Obywatela Miasta i Gminy na wniosek: 

1)komisji Rady Miejskiej w Iwaniskach, 

2)Burmistrza Miasta i Gminy Iwaniska, 

3)organizacji pozarządowych w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.). 

§ 4. 1. Wzór wniosku o nadanie tytułu Honorowego Obywatela Miasta i Gminy stanowi załącznik nr 1 do 
regulaminu. 

2. Wniosek o nadanie tytułu Honorowego Obywatela Miasta i Gminy składany jest do Rady Miejskiej 
w Iwaniskach. 

3. Wnioskodawca obowiązany jest uzyskać pisemną zgodę kandydata na nadanie tytułu Honorowego 
Obywatela Miasta i Gminy. 

4. Brak zgody na nadanie tytułu Honorowego Obywatela Miasta i Gminy jest równoznaczny z pozostawieniem 
wniosku bez dalszego rozpatrzenia. 

5. Komisją właściwą w sprawie zaopiniowania wniosku o nadanie tytułu Honorowego Obywatela Miasta 
i Gminy jest Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, zwana dalej Komisją, która pełni charakter opiniodawczo-
doradczy. 

6. Osoba proponowana do nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta i Gminy w chwili uzyskania 
pozytywnej opinii Komisji staje się osobą nominowaną do tytułu Honorowego Obywatela Miasta i Gminy. 
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7. Komisja po analizie przedłożonego jej wniosku o nadanie tytułu Honorowego Obywatela Miasta i Gminy lub 
wniosku o odebranie tytułu Honorowego Obywatela Miasta i Gminy podejmuje uchwałę wraz z uzasadnieniem: 

1)o pozytywnym zaopiniowaniu wniosku; 

2)stwierdzającą, że przedstawiony wniosek nie uzasadnia nadania lub odebrania tytułu Honorowego Obywatela 
Miasta i Gminy; 

3)o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia z powodu braku zgody na nadanie tytułu Honorowego Obywatela 
Miasta i Gminy; 

4)o negatywnym zaopiniowaniu wniosku z powodu niezgodności wniosku z regulaminem. 

8. Komisja może przed wydaniem ostatecznej opinii zwrócić się do wnioskodawcy o uzupełnienie wniosku. 

9. Uchwałę o której mowa w ust. 7 wraz z uzasadnieniem oraz z wnioskiem o nadanie tytułu Honorowego 
Obywatela Miasta i Gminy, Komisja przedkłada Radzie Miejskiej w Iwaniskach 

§ 5. Osoba uhonorowana otrzymuje Akt nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta i Gminy, którego wzór 
stanowi załącznik nr 2 do regulaminu. 

§ 6. 1. Nadanie tytułu Honorowego Obywatela Miasta i Gminy odbywa się w sposób zapewniający uroczysty 
charakter temu wydarzeniu i powinno być poprzedzone prezentacją zasług wyróżnionej osoby. 

2. Jeżeli osoba uhonorowana zmarła przed wręczeniem aktu nadania o którym mowa w § 5, a także 
w przypadku nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta i Gminy pośmiertnie, ceremoniał dekoracji ustalany 
jest każdorazowo, odpowiednio do okoliczności. 

3. Wręczenia aktu nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta i Gminy dokonuje Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Iwaniskach oraz Burmistrz Miasta i Gminy Iwaniska. 

§ 7. Osobie wyróżnionej tytułem Honorowego Obywatela Miasta i Gminy z wyłączeniem osób o których mowa 
w ust. 2 przysługuje prawo do: 

1)używania tytułu Honorowego Obywatela Miasta i Gminy, 

2)uczestniczenia we wszystkich sesjach Rady Miejskiej w Iwaniskach oraz miejsko-gminnych uroczystościach 
w charakterze gościa honorowego, 

3)bezpłatnego wstępu na imprezy kulturalne, sportowe i rekreacyjne organizowane przez Urząd Miasta i Gminy 
Iwaniska oraz jednostki organizacyjne Gminy Iwaniska. 

§ 8. 1. Rada Miejska w Iwaniskach może podjąć decyzję o odebraniu tytułu Honorowego Obywatela Miasta 
i Gminy na wniosek podmiotów wymienionych w § 3 ust. 1 po zasięgnięciu opinii wnioskodawcy o nadanie tytułu 
Honorowego Obywatela Miasta i Gminy w razie stwierdzenia, że jego nadanie nastąpiło w wyniku wprowadzenia 
w błąd lub dopuszczenia się przez osobę uhonorowaną czynu, wskutek którego stała się niegodna nadanego tytułu 

2. Odebranie tytułu Honorowego Obywatela Miasta i Gminy następuje w trybie właściwym dla jego nadania. 

3. Wzór wniosku o odebranie tytułu Honorowego Obywatela Miasta i Gminy stanowi załącznik nr 3 do 
regulaminu. 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXVII/324/2022

Rady Miejskiej w Iwaniskach

z dnia 22 września 2022 r.

Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXVII/324/2022

Rady Miejskiej w Iwaniskach

Zalacznik1.pdf
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z dnia 22 września 2022 r.

Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXVII/324/2022

Rady Miejskiej w Iwaniskach

z dnia 22 września 2022 r.

Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr RODO do Uchwały Nr LXVII/324/2022

Rady Miejskiej w Iwaniskach

z dnia 22 września 2022 r.

ZalacznikRODO.pdf

Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf
ZalacznikRODO.pdf
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym nadawanie honorowego 
obywatelstwa gminy należy do wyłącznej właściwości rady gminy. Tytuł Honorowego Obywatela Miasta i Gminy 
Iwaniska jest wyrazem najwyższego wyróżnienia i uznania, nadawany jest osobom szczególnie zasłużonym dla 
Miasta i Gminy Iwaniska. Nadawanie honorowego obywatelstwa miasta i gminy wymaga ustalenia zasad 
nadawania tego tytułu. Zasady te zostały określone w Regulaminie nadawania Honorowego Obywatelstwa Miasta 
i Gminy Iwaniska, dlatego podjęcie przedmiotowej uchwały przez Radę Miejską w Iwaniskach jest zasadne. 



Załącznik Nr 1 do Regulaminu  
nadawania tytułu Honorowego Obywatela 

 Miasta i Gminy Iwaniska 

  
  

Iwaniska, dnia ........................  
 
  

Rada Miejska w Iwaniskach  
ul. Rynek 3 
27-570 Iwaniska 

  
WNIOSEK O NADANIE TYTUŁU HONOROWEGO OBYWATELA  

MIASTA I GMINY IWANISKA 
  

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt ….. Regulaminu nadawania tytułu Honorowego Obywatela 
Miasta i Gminy Iwaniska  

I. Wnioskodawca/y*: 
 ....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
  

wnioskuje/wnioskują* o nadanie tytuły Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Iwaniska. 
 
Dane osoby proponowanej do nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta i Gminy:  
1) imię (imiona) i nazwisko .......................................................................................  
2) data urodzenia .....................................................................................................  
3) miejsce zamieszkania (w przypadku żyjącego kandydata do nadania tytułu)* / adres do 
korespondencji najbliższego członka rodziny ( krewnego pierwszego stopnia w linii prostej 
lub współmałżonka) w przypadku nieżyjącego kandydata do nadania tytułu*: 
.......................................................................................................................................  
II. Uzasadnienie wniosku (szczegółowa charakterystyka działalności kandydata uzasadniająca 
nadanie tytułu):  
....................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................  
...................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
  

...................................................  
(podpis/y wnioskodawcy) 

*niewłaściwe skreślić 



Załącznik do wniosku 
  

  
  

...................................... 
 (miejscowość, data) 

  
  
Zgoda na nadanie tytułu Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Iwaniska. 
  
Ja niżej podpisany/a wyrażam zgodę na  nadanie mi tytułu Honorowego Obywatela Miasta 
i Gminy Iwaniska. 
  

    
…………………..................................................................................…………………………………………… 

(Imię i nazwisko osoby proponowanej do nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta i Gminy) 

  
  
Wyrażenie zgody na nadanie tytułu Honorowego Obywatela Miasta i  Gminy Iwaniska jest 
równoznaczne z akceptacją Regulaminu nadawania honorowego obywatelstwa Miasta 
i Gminy Iwaniska (przyjętego uchwałą nr ………..……… Rady Miejskiej w Iwaniskach  
z dnia ……………..……r.) oraz zezwoleniem na rozpowszechnienie wizerunku osoby 
uhonorowanej, o którym mowa w art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim 
i prawach pokrewnych, utrwalonego w formie zdjęć lub nagrań wykonanych podczas 
uroczystego nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Iwaniska, 
w szczególności poprzez opublikowanie wizerunku na stronie internetowej Miasta i Gminy 
Iwaniska www.iwaniska.eu; na sesji Rady Miejskiej w Iwaniskach  oraz na gminnym 
facebooku. 

  
  

............................................................................. 
(Czytelny podpis osoby proponowanej do tytułu) 

  
  

 



Załącznik Nr 2 do Regulaminu  
nadawania tytułu Honorowego Obywatela 

 Miasta i Gminy Iwaniska 

  
  

AKT NADANIA TYTUŁU HONOROWEGO OBYWATELA MIASTA I GMINY 
IWANISKA 

  
 

RADA MIEJSKA W IWANISKACH  
na podstawie uchwały nr ............................... Rady Miejskiej w Iwaniskach  z dnia 

..................... w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Iwaniska 
 

NADAJE  
  
 

Pani/Panu  
.................................................................................................................... 

(imię i nazwisko)  
  
  

TYTUŁ „HONOROWY OBYWATEL MIASTA I GMINY IWANISKA”  
  

  
  

Iwaniska, dnia .........................  
  
  

  
                                                                                                        Przewodniczący  

Rady Miejskiej w Iwaniskach 



Załącznik Nr 3 do Regulaminu  
nadawania tytułu Honorowego Obywatela 

 Miasta i Gminy Iwaniska 

  
  

Iwaniska, dnia ........................  
 
  

Rada Miejska w Iwaniskach  
ul. Rynek 3 
27-570 Iwaniska 
  

  
WNIOSEK O ODEBRANIE TYTUŁU HONOROWEGO OBYWATELA  

MIASTA I GMINY IWANISKA 
I. Wnioskodawca:  
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
  
Na podstawie § 8 ust. 1 Regulaminu nadawania tytułu honorowego obywatela Miasta i Gminy 
Iwaniska wnioskuję/wnioskujemy o odebranie tytuły Honorowego Obywatela Miasta i Gminy 
Iwaniska. 
 
Dane osoby:  
1) imię (imiona) i nazwisko .......................................................................................  
2) numer uchwały Rady Miejskiej w Iwaniskach nadającej tytuł  Honorowego Obywatela 
Miasta i Gminy.....................................................................................................  
  
II. Uzasadnienie wniosku  
(podanie przyczyny uzasadniającej odebranie tytuły Honorowego Obywatela Miasta i Gminy 
Iwaniska):  
.................................................................................................................... 
.................................................................................................................... 
....................................................................................................................  
.................................................................................................................... 
.................................................................................................................... 
.................................................................................................................... 
.................................................................................................................... 
.................................................................................................................... 
 
  

...................................................  
(podpis/y wnioskodawcy) 

 



KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Dopełniając obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), informujemy, że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 

 Gmina Iwaniska, reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Iwaniska, 

 ul. Rynek 3  

 27-570 Iwaniska 

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: 

Sylwester Cieśla   

Centrum Zabezpieczenia Informacji Sp. z o. o. 

ul. Wrzosowa 15 lok. 1 

25-211 Kielce 

email.: iod@czi24.pl 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku o nadanie tytułu 

Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Iwaniska: 

-na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., 

-w związku z uchwałą nr ……………… Rady Miejskiej w Iwaniskach z dnia 

…………..… r., 

-zgodnie z ustawą z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. 

4) Dane te nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa 

oraz podmioty uczestniczące w realizacji celu. 

5) Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, 

a następnie będą archiwizowane po zakończeniu korzystania ze świadczeń, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa.  

6) Nadanie i wręczenie tytułu Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Iwaniska  będzie miało 

charakter uroczystego wydarzenia, podczas którego Pani/Pana wizerunek zostanie utrwalony 

i będzie rozpowszechniany w celu informacyjno-promocyjnym. Administrator informuje, że 

uczestnictwo w wydarzeniu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych 

osobowych, a w szczególności wizerunku uczestników. 

7) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo 

do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody 

w dowolnym momencie. 

8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 



9) Podanie danych jest wymogiem ustawowym, konsekwencją niepodania danych będzie brak 

możliwości realizacji celu.  

10) Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania. 


