Uchwała Nr XXVIII/256/09
Rady Powiatu Strzeleckiego
z dnia 25 marca 2009 roku

w sprawie: zasad nadawania tytułu „Honorowy Obywatel Powiatu Strzeleckiego”

Działając na podstawie § 51 ust. 1 Statutu Powiatu Strzeleckiego nadanego uchwałą Nr X/79/03
Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25 czerwca 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 65 poz. 1255 z późn.
zm.), Rada Powiatu Strzeleckiego uchwala, co następuje:
§ 1.
Uchwala się zasady nadawania tytułu „Honorowy Obywatel Powiatu Strzeleckiego”.
§ 2.
1. Tytuł „Honorowy Obywatel Powiatu Strzeleckiego”, zwany dalej „tytułem”, jest szczególnym
wyrazem uhonorowania osoby za wybitne zasługi na rzecz Powiatu Strzeleckiego.
2. Tytuł moŜe być nadawany obywatelom polskim, z wyłączeniem mieszkańców Powiatu
Strzeleckiego oraz obywatelom innych państw.
3. Tytuł nadaje się za wybitne zasługi na rzecz Powiatu Strzeleckiego, przyczyniające się do jego
rozwoju oraz wzbogacające dorobek w róŜnych dziedzinach Ŝycia społecznego i
gospodarczego.
§ 3.
Tytuł moŜe być nadany danej osobie jeden raz.
§ 4.
Tytuł „Honorowy Obywatel Powiatu Strzeleckiego” nadaje Rada Powiatu Strzeleckiego.
§ 5.
1. Wniosek o nadanie tytułu mają prawo złoŜyć:
1) 100 mieszkańców Powiatu Strzeleckiego;
2) Komisje stałe Rady Powiatu Strzeleckiego;
3) Zarząd Powiatu Strzeleckiego.
2. Wniosek o nadanie tytułu powinien zawierać następujące dane osoby zgłoszonej do
wyróŜnienia:
1) imię i nazwisko,
2) datę i miejsce urodzenia,
3) miejsce zamieszkania,
4) obywatelstwo,
5) szczegółowe uzasadnienie ze wskazaniem wybitnych zasług na rzecz Powiatu Strzeleckiego,
6) oznaczenie wnioskodawcy i podpis.

3. Wzór wniosku, o którym mowa w ust.2 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
4. W przypadku, gdy wniosek sporządzono z uchybieniem przepisów niniejszej uchwały,
Przewodniczący Rady wzywa wnioskodawcę do jego uzupełnienia w terminie 14 dni pod
rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.
§ 6.
1. Wnioski o nadanie tytułu zgłasza się do Starostwa Powiatowego w Strzelcach Op. (na adres
Starostwo Powiatowe, 47-100 Strzelce Op. ul. Jordanowska 2) lub za pośrednictwem
elektronicznej skrzynki podawczej Starostwa Powiatowego (www.bip.powiatstrzelecki.pl) w
terminie do dnia 31 października.
2. Wnioski o nadanie tytułu rozpatrywane są do 30 listopada przez Kapitułę Tytułu „Honorowy
Obywatel Powiatu Strzeleckiego” powołaną przez Radę Powiatu Strzeleckiego.
3. Kapituła Tytułu liczy 5 członków. W jej skład wchodzą: 2 przedstawiciele Rady Powiatu, 2
przedstawiciele wójtów i burmistrzów z terenu Powiatu Strzeleckiego oraz osoba wskazana
przez Zarząd Powiatu. W skład Kapituły mogą równieŜ wejść z głosem doradczym osoby
wcześniej uhonorowane przedmiotowym tytułem.
4. Obradom Kapituły przewodniczy przewodniczący - osoba wybrana większością głosów przez
wszystkich jej członków.
5. Członkowie Kapituły obradują na posiedzeniach zwoływanych przez przewodniczącego.
6. Z posiedzeń spisywany jest protokół.
7. Obsługą Kapituły zajmuje się Biuro Rady Powiatu Strzeleckiego.
8. Praca członków Kapituły jest nieodpłatna.
9. Na wniosek Kapituły Przewodniczący Rady przedkłada Radzie Powiatu Strzeleckiego
pozytywnie rozpatrzone wnioski o nadanie tytułu.
10. Tytuł, w oparciu o propozycje Kapituły, w formie uchwały nadaje Rada Powiatu Strzeleckiego.
§ 7.
1. Osoba uhonorowana otrzymuje pamiątkowy dyplom.
2. Wręczenie tytułu ma miejsce podczas corocznej Gali Noworocznej.
3. UpowaŜnia się Zarząd Powiatu Strzeleckiego do określenia wzoru dyplomu, o którym mowa
w ust. 1.
§ 8.
Honorowy Obywatel Powiatu Strzeleckiego ma prawo do:
1) uŜywania tytułu „Honorowy Obywatel Powiatu Strzeleckiego”,
2) wpisu do księgi „Honorowych Obywateli Powiatu Strzeleckiego”,
3) uczestniczenia na prawach honorowego gościa w uroczystych sesjach Rady Powiatu oraz
umieszczenia na tablo znajdującym się w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich,
4) pochówku z udziałem przedstawicieli władz Powiatu Strzeleckiego.
§ 9.
W przypadku istotnych naruszeń zasad współŜycia społecznego Rada Powiatu Strzeleckiego moŜe,
na wniosek Kapituły Tytułu, pozbawić osobę uhonorowaną prawa do uŜywania tytułu.

§ 10.
Obsługę organizacyjno-techniczną w zakresie spraw związanych z nadawaniem tytułu, w tym
prowadzenie księgi „Honorowych Obywateli Powiatu Strzeleckiego”, prowadzi Biuro Rady
Powiatu Strzeleckiego.
§ 11.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Strzeleckiego.
§ 12.
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

