
    

 

Uchwała Nr XLV  / 401/2006 

Rady Miejskiej  w Tczewie 

z dnia 25 maja  2006r.  

 

 

w sprawie: uchwalenia regulaminu przyznawania wyróżnienia ,,Honorowy Obywatel   

                    Miasta Tczewa”. 

 

 
 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 14 w związku z art. 14 ustawy z dnia 8 marca 1990r.                           

o samorządzie gminnym ( j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591: zmiany z 2002r. Nr23, poz.220, Nr 

62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1241, Nr 214, poz. 1806;  z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 

162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759 z 2005 r. Nr 172, 

poz.1441 i Nr 175, poz. 1457 i z 2006 r. Nr 17, poz. 128 ) oraz § 13 ust. 2 Statutu Miasta Tczewa  - 

Rada Miejska w Tczewie  

uchwala, co następuje:  

 

§ 1  

 

Regulamin 

 przyznawania wyróżnienia ,,Honorowy Obywatel Miasta Tczewa” 

 

1. Wyróżnienie „ Honorowy Obywatel Miasta Tczewa” zwane dalej „Wyróżnieniem” 

przyznaje się osobom fizycznym za wybitne zasługi dla miasta Tczewa.  

 

2. Wyróżnienie przyznawane jest uchwałą Rady Miejskiej w Tczewie.  

 

3. Wyróżnienie wręczane jest na uroczystej sesji Rady Miejskiej w Tczewie z okazji 

powrotu Tczewa do Polski. 

 

4. Wręczenie wyróżnienia może nastąpić w innym terminie i miejscu niż określone w 

ust. 3  ze względu na okoliczności faktyczne i sprawy osobiste Wyróżnionego. 

 

5. Wyróżnienie  może być przyznane tylko jednej osobie w roku.  

 

6. Wniosek o przyznanie wyróżnienia może złożyć do Przewodniczącego Rady Miejskiej  

w Tczewie organizacja społeczna, polityczna oraz środowisko zawodowe w terminie 

do 30 września roku poprzedzającego przyznanie Wyróżnienia. 

 

7. Wnioski podlegają wstępnej analizie pod względem formalnym i merytorycznym 

przez zespół powołany uchwałą Rady Miejskiej w Tczewie.  

1) w skład zespołu wchodzą: po jednym reprezentancie każdego z klubów   

    działających w strukturze rady Miejskiej oraz jeden przedstawiciel Prezydenta    

    Miasta. W pracach  zespołu mogą uczestniczyć radni nie zrzeszeni w klubach.  

 

2) zespół funkcjonuje w okresie kadencji samorządu na podstawie uchwalonego przez   

    siebie regulaminu.  



8. Pozostawienie wniosku bez skierowania pod obrady Rady Miejskiej nie wymaga 

uzasadnienia. Zespół zobowiązany jest do zawiadomienia o tym fakcie 

Przewodniczącego Rady Miejskiej.  

 

9. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Zespołu, Przewodniczący Rady Miejskiej wprowadza 

projekt uchwały do porządku obrad Rady Miejskiej. 

 

10. Wnioskodawca zgłaszający określoną kandydaturę winien udokumentować zasługi 

kandydującego w sferze działalności:  

- politycznej, 

- społecznej, 

- gospodarczej, 

- kulturalnej, 

- sportowej, 

- promocyjnej, 

- innej 

 

Uzasadnienie powinno zawierać analizę dokonań osoby proponowanej do wyróżnienia, jej 

autentyczne społeczne zaangażowanie i konkretne wyniki działalności na rzecz miasta.  

 

§ 2 

 

Traci moc uchwała Nr VIII/60/90 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 24 października 1990r.                   

w sprawie ustanowienia wyróżnienia ,,Honorowy Obywatel Miasta Tczewa” i jej zmiany: 

- Nr XX / 182 / 2000 z dnia 26 maja 2000r. 

- Nr XXXIX / 349 / 2005 z dnia 29 grudnia 2005r.  

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

                                                                                                  Przewodniczący  

                                                                                          Rady Miejskiej w Tczewie 

 

                                                                                               mgr Zenon Drewa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie 
 

 

 Znaczny okres funkcjonowania dotychczasowego brzmienia regulaminu spowodował 

dezaktualizację niektórych jego zasad. Z tego względu dokonano nowelizacji regulaminu, 

dostosowując go do potrzeb aktualnej sytuacji.  

Propozycje zmian przygotowała powołana w tym celu komisja wyłoniona z grupy radnych.  

 

 

 

 

Przewodniczący 

    Rady Miejskiej w Tczewie 

 

 Zenon Drewa 


