
  

                          
Załącznik nr 1 do Regulaminu 
nadawania Wyróżnienia 
Honorowego Miasta Lęborka 
„Lęborski Lew”  

 

W N I O S E K 

 
o przyznanie Wyróżnienia Honorowego Miasta Lęborka 

„Lęborski Lew” 

 

 
Na podstawie uchwały Nr  XIII-204/2020 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 28.02.2020 r. 

wnioskujemy o przyznanie przedstawionemu poniżej nominatowi Wyróżnienia Honorowego 

Miasta Lęborka „Lęborski Lew”. 

 

I. ZGŁASZAJĄCY 

 

1/ Nazwa lub imię i nazwisko wnioskodawcy zgłaszającego kandydata  (lista w załączeniu)  

…………………………………………………………………………………........................... 

…………………………………………………………………………………........................... 

2/ Adres  ………………………………………………………………………………………... 

3/ Telefon ………………………………………………………………………………………. 

4/ Status prawny organizacji 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………........................... 

5/ Osoba uprawniona do kontaktu z Kapitułą, adres, telefon ……………...………………....... 

…………………………………………………………………………………........................... 

 

II. NOMINAT 

 

1/ Imię i nazwisko kandydata, nazwa stowarzyszenia lub fundacji 

…………………………………………………………………………………........................... 

…………………………………………………………………………………........................... 

 

2/ Adres i telefon ……………………………………………………………………………….. 

 

3/ Zawód ……………………………………………………………………….......................... 

 

4/ Miejsce pracy, adres zakładu pracy, telefon ………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………........................... 

 

5/ Data i miejsce urodzenia lub rok rozpoczęcia działalności …………………………………. 

…………………………………………………………………………………........................... 

 

6/ Oświadczenie nominowanego o wyrażeniu zgody na kandydowanie do Wyróżnienia 

Honorowego  Miasta Lęborka „Lęborski Lew” 

 

 

 



2 

 

 

III. UZASADNIENIE WNIOSKU 
W uzasadnieniu wniosku powinny znaleźć się: charakterystyka nominata, zasługi i wkład wniesiony w rozwój i 

promocję Miasta Lęborka, w szczególności w zakresie działalności społecznej, gospodarczej, edukacyjnej, 

naukowej, charytatywnej, artystycznej, kulturalnej lub sportowej. Można też umieścić lub załączyć na 

oddzielnych kartach dodatkowe uzasadnienie wniosku lub referencje, jeśli zgłaszający uważa je za konieczne. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Lębork, dnia………………………………. 

 

 

Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu zgłaszającego  

……………………………………………………….………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………........................... 

 

Podpis osoby zgłaszającej lub osoby reprezentującej podmiot nie będący osobą fizyczną lub 

pieczęć i podpis    

 

…….…………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Uwagi: 
1. Wniosek należy wypełnić czytelnie, pismem drukowanym. 

2. Do wniosku można załączyć dodatkowe opinie i referencje potwierdzające działalność nominowanego. 

3. Do wniosku należy dołączyć imienną listę (zgodnie z załączonym wzorem) w liczbie co najmniej 50  

mieszkańców Lęborka, którzy mają ukończony 18 rok życia na dzień 1 kwietnia danego roku i znajdują się w 

aktualnym rejestrze mieszkańców miasta Lęborka na dzień zgłoszenia wniosku. 

 

 

 

             
                    
 

 



Załącznik nr 2 do Regulaminu 
nadawania Wyróżnienia 
Honorowego Miasta Lęborka 
„Lęborski Lew”  

 
Lista osób popierających/ zgłaszających kandydaturę 

 
……………………………………………… 

do Wyróżnienia Honorowego Miasta Lęborka „Lęborski Lew” 
w roku ……………. 

 
Oświadczam, że poprzez złożenie podpisu poniżej wyrażam zgodę na przetwarzanie 
moich danych osobowych, zgodnie z zapisami Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych) – RODO 

 

l.p Imię i nazwisko 

 

Adres 

zamieszkania  

   PESEL 

 

Podpis  

czytelny 

 

  Lębork, ul.            
 

 

  Lębork, ul.            
 

 

  Lębork, ul.            
 

 

  Lębork, ul.            
 

 

  Lębork, ul.            
 

 

  Lębork, ul.            
 

 

  Lębork, ul.            
 

 

  Lębork, ul.            
 

 

  Lębork, ul.            
 

 

  Lębork, ul.            
 

 

  Lębork, ul.            
 

 

  Lębork, ul.            
 

 

  Lębork, ul.            
 

 

  Lębork, ul.            
 

 

  Lębork, ul.            
 

 

  Lębork, ul.            
 

 

  Lębork, ul.            
 

 

  Lębork, ul.            
 

 

  Lębork, ul.            
 

 

  Lębork, ul.            
 

 

  Lębork, ul.            
 

 


