
UCHWAŁA NR VIII/       /2015 

RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE 

z dnia _______________________________ 

 

w sprawie ustalenia regulaminu nadawania tytułu „Zasłużony dla miasta Lipna” 

 
    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gmin-

nym  (Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 j.t. ze zmianami1)  oraz § 5 załącznika do uchwały Nr 

VIII/39/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie uchwalenia Sta-

tutu Miasta Lipna (Dz.Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z  2015r., poz.1500) uchwala się, co 

następuje :  

 

§ 1. W celu uhonorowania szczególnych osiągnięć i zasług położonych dla szeroko rozumia-

nego dobra miasta Lipna, osobie fizycznej lub prawnej może zostać nadany tytuł „Zasłu-

żony dla miasta Lipna”. 

§ 2. 1. Z pisemnym wnioskiem o nadanie tytułu mogą występować : 

1) organizacje społeczne, kulturalne, naukowe lub stowarzyszenia, 

2) zakład pracy, instytucje, związki zawodowe, 

3) Burmistrz Miasta Lipna, 

4) radny Rady Miejskiej w Lipnie,  

5) grupa co najmniej 50 mieszkańców miasta Lipna,  

2. Wniosek składa się na ręce Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lipnie.  

§ 3. 1. Powołuje się Kapitułę tytułu „Zasłużony dla Miasta Lipna”, której  zadaniem jest opi-

niowanie złożonych wniosków o nadanie tytułu, w składzie:  

1) Pan Jerzy Zieliński - przewodniczący 

2) Pan Edward Gaweł - zastępca przewodniczącego 

3) Pani Łucja Ozimek - sekretarz 

4) Pani Wanda Mróz 

5) Pan Zdzisław Ostrowski 

6) Pan Stanisław Siemiątkowski  

7) Pan Stanisław Głowacki. 

                                                           
1 Zmiany tekstu jednolitego wym. ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 

1072 

 



2. W przypadku pozytywnego zaopiniowania wniosku o nadanie tytułu Przewodniczący Rady 

Miejskiej przedstawia Radzie projekt uchwały w sprawie nadania tytułu. W przypadku ne-

gatywnego zaopiniowania wniosku jest on zwracany wnioskodawcy. 

 

§ 4. Wraz z nadaniem tytułu „Zasłużony dla miasta Lipna” osobie uhonorowanej wręcza się 

kopię uchwały i medal okolicznościowy. 

 

§ 5. 1. Wręczenia odpisu uchwały i medalu odbywać się będzie w sposób uroczysty na sesji 

Rady Miejskiej bądź na specjalnie w tym celu zorganizowanej uroczystości. 

2. Wręczenia odpisu uchwały i medalu dokonują wspólnie Przewodniczący Rady Miejskiej, 

Przewodniczący Kapituły oraz Burmistrz Miasta Lipna. 

 

§ 6. Rada Miejska w Lipnie może, w drodze odrębnej uchwały pozbawić osobę, której nadano 

tytuł „Zasłużony dla Miasta Lipna” w przypadku jeżeli nadanie tytułu nastąpiło w wyniku 

wprowadzenia Rady Miejskiej w błąd.  

 

§ 7 Traci moc uchwała Nr XL/319/2009 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 26 listopada 2009 

roku w sprawie nadawania tytułu „Zasłużony dla miasta Lipna”. 

 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Przewodniczącemu Rady Miej-

skiej. 

 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

                                                                                                Przewodnicząca Rady 

                                                                                                        Ewa Urbańska 


