
Załącznik do uchwały Nr XXXIX/286/2002
        Sejmiku Województwa Opolskiego

                  z dnia 26 lutego 2002 r.

REGULAMIN NADAWANIA TYTUŁU
„HONOROWY OBYWATEL WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO”.

§ 1

1. Tytuł „Honorowy Obywatel Województwa Opolskiego”, zwany dalej „tytułem”, jest
szczególnym  wyrazem  uhonorowania  osoby  za  wybitne  zasługi  na  rzecz
Województwa Opolskiego.

2. Tytuł  może  być  nadawany  osobom  fizycznym  bez  względu  na  miejsce
zamieszkania,  zarówno  obywatelom  polskim,  jak  i  osobom  nie  posiadającym
takiego obywatelstwa.

3. Tytuł  nadaje  się  za  wybitne  zasługi  na  rzecz  Województwa  Opolskiego,
przyczyniające się do jego rozwoju oraz wzbogacające dorobek Województwa w
różnych dziedzinach (przemysł, budownictwo, służba zdrowia, nauka, edukacja,
kultura, itp.).

§ 2

Tytuł może być nadany danej osobie jeden raz.

§ 3

Tytuł „Honorowy Obywatel Województwa Opolskiego” nadaje Sejmik Województwa
Opolskiego.



§ 4

1. Wniosek o nadanie tytułu mają prawo składać:
1) Przewodniczący  Sejmiku  Województwa  Opolskiego,  zwany  dalej

„Przewodniczącym Sejmiku”,
2) Marszałek Województwa Opolskiego, zwany dalej „Marszałkiem”,
3) Zarząd Województwa Opolskiego, zwany dalej „Zarządem”,
4) komisje  stałe  Sejmiku  Województwa  Opolskiego,  zwane  dalej  „komisjami

stałymi Sejmiku”,
5) klub radnych Województwa Opolskiego,
6) 1.000 mieszkańców Województwa Opolskiego.

2. Inne podmioty, nie wymienione w ust. 1, w szczególności organizacje polityczne,
społeczne,  gospodarcze,  mające  siedzibę  oraz  działające  na  terenie
województwa  opolskiego,  mogą  złożyć  wniosek  o  nadanie  tytułu  poprzez
podmioty wymienione w ust.1.

3. Wniosek o nadanie tytułu powinien zawierać następujące dane osoby zgłoszonej
do wyróżnienia:
1) imię i nazwisko,
2) datę i miejsce urodzenia,
3) miejsce zamieszkania,
4) obywatelstwo,
5) szczegółowe  uzasadnienie  ze  wskazaniem  wybitnych  zasług  na  rzecz

Województwa Opolskiego,
6) oznaczenie wnioskodawcy tj. pieczęć (w przypadku instytucji) i podpis.

4. Upoważnia się Zarząd do określenia wzoru wniosku, o którym mowa w ust. 3.

§ 5

1. Wniosek o nadanie tytułu powinien być zgłoszony do Przewodniczącego Sejmiku,
nie  później  niż  na  2  miesiące  przed  przewidywanym  przez  wnioskodawcę
terminem jego nadania.

2. W  przypadku,  gdy wniosek sporządzono z uchybieniem przepisów niniejszego
regulaminu, Przewodniczący Sejmiku wzywa wnioskodawcę do jego uzupełnienia
w terminie 14 dni pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.
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3. Przewodniczący Sejmiku,  niezwłocznie  po  otrzymaniu  wniosku  sporządzonego
zgodnie  z  przepisami  niniejszego  regulaminu,  przedkłada  go  pod  obrady
Kolegium Tytułu „Honorowy Obywatel Województwa Opolskiego”, zwanego dalej
„Kolegium Tytułu”.

4. Kolegium Tytułu rozpatruje wniosek o nadanie tytułu.
5. W  skład  Kolegium  Tytułu  wchodzą  Przewodniczący  Sejmiku,  Przewodniczący

komisji stałych Sejmiku oraz Marszałek.
6. Podmioty,  o  których  mowa  w  ust.  5,  mogą  upoważnić  inne  osoby  do

uczestniczenia w ich zastępstwie w obradach Kolegium Tytułu.
7. Obradom Kolegium Tytułu przewodniczy Przewodniczący Sejmiku.
8. Kolegium Tytułu działa w oparciu o przyjęty przez siebie Regulamin.
9. Na  wniosek  Kolegium  Tytułu  Przewodniczący  Sejmiku  przedkłada  Sejmikowi

projekt uchwały w sprawie nadania tytułu.

§ 6

1. Tytuł  „Honorowy  Obywatel  Województwa  Opolskiego”  udokumentowany  jest
dyplomem oraz legitymacją, które wręcza osobie uhonorowanej Przewodniczący
lub Wiceprzewodniczący Sejmiku w sposób uroczysty na sesji Sejmiku.

2. Upoważnia się Zarząd do określenia  wzoru dyplomu oraz wzoru legitymacji,  o
których mowa w ust. 1.

§ 7

Honorowy Obywatel Województwa Opolskiego ma prawo do:
1) używania tytułu „Honorowy Obywatel Województwa Opolskiego”,
2) wpisu do księgi „Honorowych Obywateli Województwa Opolskiego”,
3) uczestniczenia  na  prawach  honorowego  gościa  w  uroczystych  sesjach

Sejmiku Województwa,
4) bezpłatnego wstępu do wojewódzkich samorządowych instytucji kultury oraz

na  imprezy  okolicznościowe  organizowane  przez  samorząd  Województwa
Opolskiego.
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§ 8

W  przypadku  istotnych  naruszeń  zasad  współżycia  społecznego  Sejmik
Województwa może,  na wniosek Kolegium Tytułu,  pozbawić osobę uhonorowaną
prawa do używania tytułu. W takim przypadku osoba uhonorowana zobowiązana jest
zwrócić Przewodniczącemu Sejmiku dyplom oraz legitymację.

§ 9

1. Koszty związane z wręczeniem dyplomu oraz legitymacji pokrywane są z budżetu
województwa w części dotyczącej Urzędu Marszałkowskiego.

2. W razie zgubienia lub zniszczenia dyplomu bądź legitymacji na wniosek osoby
uhonorowanej wydaje się wtórne egzemplarze, za zwrotem kosztów.

§ 10

Obsługę  organizacyjno-techniczną  w  zakresie  spraw  związanych  z  nadawaniem
tytułu, w tym prowadzenie księgi „Honorowych Obywateli Województwa Opolskiego”,
prowadzi Biuro Sejmiku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.
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