UCHWAŁA Nr XLIII/1142/10
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 1 marca 2010 r.

w sprawie ustanowienia tytułu Honorowego Obywatela Województwa KujawskoPomorskiego i Nagrody Województwa Kujawsko-Pomorskiego Stella Copernicana
Cuiaviae et Pomeraniae oraz zasad i trybu ich nadawania

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa
(Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1590 z późn. zm.1), w związku z § 15 ust. 2 pkt 18 Statutu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr 72/99 Sejmiku
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 marca 1999r. w sprawie uchwalenia Statutu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego (Dziennik Urzędowy Województwa KujawskoPomorskiego z 2008 r. Nr 158, poz. 2465), uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Ustanawia się tytuł Honorowego Obywatela Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
zwany dalej „Tytułem”, którego nadanie jest zaszczytem i dowodem najwyŜszego uznania
przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
2. Tytuł nadawany jest osobom fizycznym, obywatelom polskim i cudzoziemcom, których
autorytet i postawa zasługują na szacunek mieszkańców województwa kujawskopomorskiego, a praca i osiągnięcia przyczyniły się do rozsławienia oraz podniesienia
prestiŜu Kujaw i Pomorza w kraju lub za granicą.
3. Uhonorowanie potwierdzone jest uroczystym wręczeniem numerowanej plakiety i
dyplomem

wymieniającym

zasługi,

a

takŜe

umieszczeniem

portretu

osoby

uhonorowanej w sali sesyjnej Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego im.
Władysława Raczkiewicza.
4. Osoby uhonorowane mają prawo do:
1) uŜywania tytułu Honorowy Obywatel Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
2) informowania opinii publicznej o otrzymaniu wyróŜnienia;
3) wpisu do Księgi ZasłuŜonych dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
4) uczestniczenia na prawach honorowego gościa w uroczystych sesjach Sejmiku
Województwa

Kujawsko-Pomorskiego

oraz

podczas

obchodów

świąt

organizowanych przez Samorząd Województwa.
1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1206, Nr 167, poz. 1759, z 2006r. Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz.1658, z 2007r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r.
Nr 180, poz. 1111, Nr 216, poz. 1370 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009r. Nr 157, poz. 1241.

§ 2. 1. Ustanawia się Nagrodę Województwa Kujawsko-Pomorskiego Stella Copernicana
Cuiaviae et Pomeraniae, zwaną dalej „Nagrodą”.
2. Nagroda jest wyróŜnieniem osób fizycznych, osób prawnych oraz innych podmiotów,
których działalność wybitnie przyczynia się do rozwijania wiedzy i kultury, integracji
i aktywizacji środowisk społecznych, zachowania i propagowania dziedzictwa
przeszłości, promowania innowacyjności oraz kształtowania toŜsamości regionalnej.
3. WyróŜniony Nagrodą otrzymuje numerowaną statuetkę i okolicznościowy dyplom.
4. Osoby i podmioty wyróŜnione Nagrodą mają prawo do informowania opinii publicznej
o otrzymaniu wyróŜnienia.

§ 3. 1. Wnioski o nadanie Tytułu lub Nagrody zawierające uzasadnienie mają prawo składać:
1) Przewodniczący Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
2) Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
3) Kluby Radnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
2. Inne podmioty mogą występować o przyznanie Tytułu lub Nagrody za pośrednictwem
uprawnionych wnioskodawców wymienionych w ust. 1.

§ 4. 1. Rekomendacje kandydatów do Tytułu lub Nagrody składa się Marszałkowi
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
2. Rekomendacje kandydatów opiniuje Kapituła tytułu Honorowego Obywatela
Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Nagrody Stella Copernicana Cuiaviae et
Pomeraniae, zwana dalej „Kapitułą”.

§ 5. 1. W skład Kapituły wchodzą:
1) Przewodniczący

Sejmiku

Województwa

Kujawsko-Pomorskiego

–

jako

przewodniczący Kapituły;
2) Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
3) Przewodniczący Klubów Radnych Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
2. W obradach Kapituły mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby zaproszone przez
Przewodniczącego Kapituły.

§ 6. Nadanie Tytułu lub Nagrody następuje mocą uchwały Sejmiku Województwa KujawskoPomorskiego, na wniosek Marszałka Województwa uwzględniający opinię Kapituły.

§ 7. Wręczenia aktu przyznania Tytułu lub Nagrody dokonują podczas uroczystości świąt
państwowych i regionalnych lub podczas uroczystej sesji Sejmiku Województwa
Kujawsko-Pomorskiego,

Przewodniczący

Sejmiku

Województwa

Kujawsko-

Pomorskiego i Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

§ 8. Wzory statuetki i plakiety zobrazowane zostały w załącznikach nr 1 i nr 2 do niniejszej
uchwały.

§ 9. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego moŜe podjąć na wniosek Kapituły
uchwałę, o pozbawieniu Tytułu lub Nagrody w przypadku stwierdzenia, iŜ nadanie
nastąpiło w wyniku wprowadzenia w błąd albo wyróŜniony dopuścił się czynu, na skutek
którego stał się niegodny wyróŜnienia.

§ 10. Obsługę organizacyjną pracy Kapituły, a takŜe prowadzenie ewidencji wniosków
o przyznanie Tytułu i Nagrody oraz Księgi ZasłuŜonych dla Województwa KujawskoPomorskiego zapewnia Gabinet Marszałka Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

§ 12. Uchwałę przekazuje się do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa
Kujawsko-Pomorskiego.

§ 13. Uchwała wchodzi w Ŝycie 14 dni po jej opublikowaniu.

UZASADNIENIE

Zgodnie z brzmieniem uchwały tytuł Honorowego Obywatela Województwa
Kujawsko-Pomorskiego jest najwyŜszym i najbardziej prestiŜowym dowodem uznania
Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Tytuł honorowy nadawany jest wybitnym
osobistościom, które swoim autorytetem oraz całokształtem działalności publicznej,
społecznej i zawodowej, przyczyniają się do rozsławienia i podniesienia prestiŜu Kujaw
i Pomorza w kraju lub za granicą.
Nagrodę

Województwa

Kujawsko-Pomorskiego

STELLA

COPERNICANA

CUIAVIAE ET POMERANIAE przyznaje się osobom fizycznym, osobom prawnym i innym
podmiotom, których działalność w sposób szczególny przyczynia się do rozwijania wiedzy
i kultury, integracji i aktywizacji środowisk społecznych, zachowania i propagowania
dziedzictwa przeszłości, promowania innowacyjności oraz kształtowania toŜsamości
regionalnej.
Ustanowione uchwałą wyróŜnienia przyznaje Sejmik Województwa KujawskoPomorskiego uwzględniając opinie Kapituły tytułu Honorowego Obywatela Województwa
Kujawsko-Pomorskiego i Nagrody Stella Copernicana Cuiaviae et Pomeraniae.
Na mocy artykułu 11 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie
województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1590 ze zm.) do strategicznych zadań samorządu
województwa naleŜy „pielęgnowanie polskości oraz rozwój i kształtowanie świadomości
narodowej, obywatelskiej i kulturowej mieszkańców". Samorząd Województwa ma
moŜliwość wpływu na świadomość społeczną, co uzasadnia powzięte działania, zmierzające
do uhonorowania postaw i zachowań, działań i osiągnięć, które w szczególny sposób
przyczyniają się do rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego.

