
UCHWAŁA NR VI/44/19 

RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY 

z dnia 25 kwietnia 2019 r.  

 

w sprawie nadawania honorowych wyróżnień miasta Chełmży 

 

     Na podstawie art. 18 ust. 1 oraz ust.2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 506) uchwala się, co następuje:  

     § 1. Rada Miejska może w drodze uchwały nadać honorowe wyróżnienie miasta Chełmży 

szczególnie zasłużonym dla miasta osobom fizycznym (także cudzoziemcom) oraz osobom prawnym, a 

także podmiotom nie posiadającym osobowości prawnej. 

     § 2. Honorowymi wyróżnieniami miasta Chełmży są tytuły: 

1) „Zasłużony dla Miasta Chełmży”; 

2) „Honorowy Obywatel Miasta Chełmży”. 

     § 3. Tytuł „Zasłużony dla Miasta Chełmży” jest zaszczytnym wyróżnieniem przyznawanym tym, 

którzy wybitnie przyczynili się do rozwoju miasta Chełmży, przysporzyli mu dobrego imienia i chwały 

bądź zasłużyli się mieszkańcom Chełmży. 

     § 4. Tytuł „Honorowy Obywatel Miasta Chełmży” jest zaszczytnym dowodem uznania dla osób 

fizycznych o uznanym autorytecie moralnym, o szczególnie trwałym i niepowtarzalnym wkładzie w 

historię, rozwój, znaczenie i sławę miasta Chełmży lub w utrwalenie, rozwijanie i aktualizację 

humanistycznych treści i idei zawartych w wielowiekowym dorobku miasta Chełmży. Tytuł może też być 

przyznawany w związku ze szczególnie ważnymi wydarzeniami w życiu miasta, za znaczące osiągnięcia 

dla miasta Chełmży lub jego mieszkańców. 

     § 5. Honorowe wyróżnienie miasta Chełmży, w imieniu mieszkańców, nadaje lub pozbawia Rada 

Miejska w drodze uchwały podejmowanej w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. 

     § 6. 1. Z wnioskiem o nadanie tytułów „Honorowy Obywatel Miasta Chełmży” i „Zasłużony dla 

Miasta Chełmży” mogą występować: 

1) Przewodniczący Rady Miejskiej; 

2) Burmistrz Miasta; 

3) stała komisja Rady Miejskiej; 



4) co najmniej pięciu radnych; 

5) klub radnych; 

6) grupa co najmniej 100 mieszkańców Chełmży. 

     2. Wnioski o nadanie honorowych wyróżnień należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta 

Chełmży. 

     § 7. 1. Pisemny wniosek o nadanie każdego z tytułów powinien zawierać: 

1) pełny życiorys kandydata zawierający w szczególności: 

  a) imiona, nazwisko, imiona rodziców, datę i miejsce urodzenia, ewentualną datę i miejsce śmierci  

    kandydata oraz adres zamieszkania’ 

  b) wyszczególnienie szkół, do jakich uczęszczał kandydat, 

  c) wyszczególnienie wszystkich miejsc pracy kandydata oraz zajmowanych stanowisk, 

  d) wyszczególnienie wszystkich organizacji, do jakich należał lub z jakimi współpracował kandydat, z  

     określeniem pełnionych w nich funkcji, 

  e) inne, istotne z punktu widzenia weryfikacji wniosku, informacje; 

2) szczegółowe uzasadnienie wniosku wraz z podpisami wnioskodawców, oparte na: 

  a) wyszczególnieniu wybitnych osiągnięć kandydata do tytułu „Zasłużony dla Miasta Chełmży” w    

    dziedzinach służących rozwojowi i promocji Chełmży (w szczególności w nauce, kulturze, sporcie  

    oraz działalności samorządowej lub społecznej) oraz ich znaczenie dla miasta,   

  b) wyszczególnienie wybitnych osiągnięć kandydata do tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Chełmży”,  

    przynoszących wysokie korzyści Chełmży, regionowi, Polsce, Europie lub światu, jego kontaktów z  

    Chełmżą lub znaczenia dla Chełmży, 

3) informację o niekaralności kandydata do honorowego wyróżnienia; 

4) dane osobowe wnioskodawców, personalne określenie ich przedstawiciela oraz adres, pod który należy  

  kierować korespondencję do nich; 

5) zgodę kandydata ( w przypadku osób żyjących) na przetwarzanie danych osobowych. 

     2. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do uchwały. 

     § 8. 1. Weryfikację zgłoszenia kandydatów do tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Chełmży” i 

„Zasłużony dla Miasta Chełmży” pod względem ich kompletności i merytorycznej zasadności dokonuje 

zespół w składzie: 

1) Przewodniczący Rady Miejskiej; 

2) Burmistrz Miasta; 

3) przewodniczący stałych komisji Rady Miejskiej. 



     2. Przy weryfikacji zespół, o którym mowa w ust. 1, może korzystać z pomocy pracowników Urzędu 

Miasta lub wynajętych specjalistów. 

     § 9. 1. W przypadku, gdy zgłoszenie kandydata nie spełnia wymogów zawartych w § 6 i 7 zespół, o 

którym mowa w § 8, wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia zgłoszenia. 

     2. Uzupełnienie zgłoszenia winno nastąpić w ciągu 14 dni od daty otrzymania wezwania pod 

rygorem pozostawienia zgłoszenia bez rozpatrzenia. 

     § 10. 1. Pełna weryfikacja zgłoszeń kandydatów do każdego z tytułów nie powinna trwać dłużej niż 

60 dni od daty ich złożenia. 

     2. Wniosek wraz z jego oceną wynikającą z weryfikacji zespół, o którym mowa w § 8, przedkłada 

niezwłocznie Radzie Miejskiej. 

     § 11. 1. Nadawanie honorowych wyróżnień odbywa się na uroczystej sesji rady Miejskiej. 

     2. Honorowe wyróżnienie nadaje się kandydatowi, a w przypadku braku możliwości osobistego 

uczestnictwa w sesji, jego przedstawicielowi lub członkowi rodziny. 

     § 12. 1. Osoby uhonorowane przez Radę Miejską Chełmży tytułami „Honorowy Obywatel Miasta 

Chełmży” lub „Zasłużony dla Miasta Chełmży” wpisane zostają do Pamiątkowej Księgi Honorowych 

Wyróżnień Miasta Chełmży oraz nabywają możliwość dokonania w niej własnego wpisu. 

     2. Prawo dokonania własnego wpisu przechodzi na osobę z bliskiej rodziny uhonorowanego, o ile nie 

może dokonać on tego osobiście. 

     3. Pamiątkową Księgę Honorowych Wyróżnień Miasta Chełmży prowadzi Biuro Rady Miejskiej.  

     § 13. 1. Tytularnymi atrybutami „Honorowego Obywatela Miasta Chełmży” i „Zasłużonego dla 

Miasta Chełmży” są medale w kształcie koła o średnicy 100 mm, wykonane z mosiądzu. 

     2. Rewers dla obydwu typów medali jest wspólny, a widnieje na nim wizerunek herbu Chełmży oraz 

napis w otoku „Rada Miejska Chełmży 1251”. 

     3. Wzór rewersu obydwu typów medali stanowi załącznik nr 2 do uchwały. 

     4. Na awersie medalu dla  „Honorowego Obywatela Miasta Chełmży” widnieje wizerunek gałązki 

drzewa laurowego oraz łacińska sentencja „SUMMA CUM LAUDE”, a w otoku widnieje napis 

„Honorowy Obywatel Miasta Chełmży”. 

     5. Wzór awersu medalu, o którym mowa w ust. 4 stanowi załącznik nr 3 do uchwały. 

     6. Na awersie medalu dla „Zasłużonego dla Miasta Chełmży” widnieje wizerunek gałązki drzewa 

laurowego oraz łacińska sentencja „PRO PUBLICO BONO”, a w otoku widnieje napis „Zasłużony dla 

Miasta Chełmży”. 

     7. Wzór awersu medalu, o którym mowa w ust. 6 stanowi załącznik nr 4 do uchwały. 



     8. Uzupełnieniem tytularnych atrybutów jest dyplom potwierdzający uzyskanie danego tytułu. 

     § 14. Traci moc uchwała nr XXIII/143/08 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 20 listopada 2008 roku w 

sprawie przyjęcia regulaminu nadawania honorowych wyróżnień miasta Chełmży. 

     § 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chełmży. 

     §16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

         Przewodniczący 

          Rady Miejskiej 

 

 

               Janusz Kalinowski 

          

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

do uchwały nr VI/44/19 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie 

nadawania honorowych wyróżnień miasta Chełmży 

 

     Stosownie do art. 18 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

do wyłącznej kompetencji rady gminy należy nadawanie honorowego obywatelstwa gminy. 

Ponadto stosownie do art. 18 ust.1 wymienionej ustawy do właściwości rady gminy należą 

wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej. 

     Do tej pory kwestia honorowych wyróżnień uregulowana była w dwóch przepisach 

lokalnych tj. w Statucie Miasta oraz w uchwale Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia regulaminu 

nadawania honorowych wyróżnień miasta Chełmży. Z uwagi na inicjatywę legislacyjną 

dotyczącą nowelizacji Statutu Miasta, kwestię nadawania honorowych wyróżnień wyłączono ze 

Statut, dążąc do kompleksowego uregulowania tych zagadnień w jednym przepisie. 

     Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie w/w uchwały jest uzasadnione. 

 


