
UCHWAŁA NR XV/143/08
RADY MIEJSKIEJ W RYMANOWIE

z dnia  19 marca 2008  roku

w sprawie: ustanowienia tytułu „Honorowy Obywatel Miasta i Gminy Rymanów”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) kierując się potrzebą utrwalenia w 
pamięci  współczesnych  i  przyszłych  pokoleń  nazwisk  ludzi,  których  pełne  zasług  życie  i 
praca sprawiły, że miasto i gmina Rymanów szczyci się swoim związkiem z nimi – działając 
Rada Miejska w Rymanowie 

uchwala, co następuje:

§ 1

Ustanawia się tytuł „HONOROWY OBYWATEL MIASTA I GMINY RYMANÓW”.

§ 2

Ustala  się  zasady  nadawania  tytułu  „Honorowy  Obywatel  Miasta  i  Gminy  Rymanów” 
stanowiące załącznik do uchwały

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



Załącznik do Uchwały Nr 
XV/143/08

Rady Miejskiej w Rymanowie
z dnia 19 marca 2008 roku

Z A S A D Y     N A D A W A N 1 A     TYTUŁU
"HONOROWY OBYWATEL 

MIASTA I GMINY RYMANÓW"

1. Nadanie tytułu "Honorowy Obywatel Miasta i Gminy Rymanów" jest: najważniejszą 
formą uznania indywidualnych zasług Obywateli dla miasta i gminy,  jego rozwoju, 
ratowania  pamiątek kultury narodowej,  popularyzacji  wiedzy  o  mieście  i  gminie 
Rymanów i jej historii oraz innych dziedzin życia publicznego.

2. Tytuł nadaje Rada Miejska w formie uchwały.
3. Osoby, którym  nadano tytuł  "Honorowy Obywatel  Miasta  i  Gminy  Rymanów" 

otrzymują w sposób uroczysty akt nadania tytułu.
4. Wręczenia aktu nadania tytułu dokonuje się na sesji Rady Miejskiej. Jeżeli, nie jest to 

możliwe  z istotnych przyczyn,  wręczenia  dokonuje  delegacja,  której skład  ustala 
Przewodniczący Rady Miejskiej w porozumieniu z Burmistrzem Gminy Rymanów.

5. W  Biurze  Rady Miejskiej  w Rymanowie prowadzi  się i  przechowuje  księgę 
"Honorowych Obywateli Miasta i Gminy Rymanów", zawierającą;
a/  tekst uchwały Rady Miejskiej  w Rymanowie  o ustanowieniu  tytułu  "Honorowy 

Obywatel Miasta i Gminy Rymanów",
b) tekst uchwały o nadaniu tytułu,
c) charakterystykę osób wpisanych do księgi oraz ich zdjęcia,
d) wpis Honorowych Obywateli Miasta i Gminy Rymanów oraz zdjęcia z uroczystości 

wręczenia dyplomu Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Rymanów.
6. Wnioski  o  nadanie  tytułu  mogą  składać statutowe organy  władzy,  organizacji 

społecznych i stowarzyszeń działających na terenie miasta i gminy Rymanów.
7. Wniosek o nadanie tytułu powinien zawierać:

-  imię  i  nazwisko, imiona rodziców, datę i  miejsce  urodzenia  oraz  adres osoby 
proponowanej do wyróżnienia tytułem.

- szczegółowe uzasadnienie wniosku,
- systematyczną formułę zasług
- pieczęć i podpis wnioskodawców.

8. Wnioski o nadanie tytułu „Honorowy Obywatel Miasta i Gminy Rymanów" rozpatruje 
i opiniuje kapituła składająca się z Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady 
Miejskiej oraz Przewodniczących stałych komisji Rady.

9.  Rada  Miejska  może pozbawić  tytułu  "Honorowego Obywatela  Miasta  i  Gminy 
Rymanów" osobę,  której  postawa, względnie postępowanie  stało się niegodne tego 
tytułu.

10. Pozbawienie tytułu  "Honorowego  Obywatela  Miasta  i  Gminy  Rymanów" po-
woduje przekreślenie karty księgi z adnotacją daty i numeru uchwały o pozbawieniu 
tytułu. 




