UCHWAŁA NR XLII/282/2021
RADY MIEJSKIEJ ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH
z dnia 25 marca 2021 r.
w sprawie pozbawienia Księdza Kardynała Henryka Gulbinowicza tytułu "Honorowy Obywatel
Ząbkowic Śląskich"
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r.
poz. 713 i 1378) oraz § 10 ust. 1 pkt 2 załącznika do Uchwały Nr VII/41/2007 Rady Miejskiej Ząbkowic
Śląskich z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie ustanowienia tytułu „Honorowy Obywatel Ząbkowic Śląskich”
oraz określenia zasad i trybu nadawania tytułu, Rada Miejska Ząbkowic Śląskich uchwala, co następuje:
§ 1. Pozbawia się Księdza Kardynała Henryka Gulbinowicza tytułu "Honorowy Obywatel Ząbkowic
Śląskich".
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Andrzej Dominik
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020
r. poz. 713 i 1378) do wyłącznej właściwości rady gminy należy nadawanie honorowego obywatelstwa
gminy.
W oparciu o tak skonstruowany przepis Rada Miejska Ząbkowic Śląskich uchwałą nr II/5/2010 z dnia
26 lutego 2010 r., w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Ząbkowic Śląskich”, nadała tytuł
„Honorowego Obywatela Ząbkowic Śląskich” Księdzu Kardynałowi Henrykowi Gulbinowiczowi.
Dnia 6 listopada 2020 roku Nuncjatura Apostolska w Polsce wydała Komunikat, w którym
poinformowała: w wyniku przeprowadzonego dochodzenia, w sprawie oskarżeń wysuwanych pod adresem
kard. Henryka Gulbinowicza oraz po przeanalizowaniu innych zarzutów dotyczących przeszłości kardynała,
Stolica Apostolska podjęła w stosunku do niego decyzje dyscyplinarne w postaci; zakazu uczestniczenia
w jakiejkolwiek celebracji lub spotkaniu publicznym, zakazu używania insygniów biskupich, pozbawienie
prawa do nabożeństw pogrzebowych w katedrze i pochówku w katedrze, wpłacenia przez kardynała
odpowiedniej sumy pieniędzy jako darowiznę na działalność Fundacji św. Józefa, powołanej przez
Konferencję Episkopatu Polski, w celu wspierania działań Kościoła na rzecz ofiar nadużyć seksualnych
i pomocy psychologicznej oraz prewencji i kształcenia osób odpowiedzialnych za ochronę nieletnich.
W świetle podjętych przez Stolicę Apostolską decyzji dyscyplinarnych, Rada Miejska Ząbkowic Śląskich
postanowiła zrewidować swoje stanowisko w przedmiocie przyznania tytułu „Honorowy Obywatel
Ząbkowic Śląskich” Księdzu Kardynałowi Henrykowi Gulbinowiczowi. Za szczególny, uznano fakt, iż tytuł
stanowi najbardziej prestiżowe wyróżnienie, jakie przyznaje Rada Miejska Ząbkowic Śląskich, a osoby
nominowane do niej winny cechować się nieposzlakowaną opinią.

Sporządził: Biuro Rady Miejskiej
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