
UCHWAŁA NR XIII-204/2020 
RADY MIEJSKIEJ W LĘBORKU 

z dnia 28 lutego 2020 r. 

w sprawie ustanowienia Wyróżnienia Honorowego Miasta Lęborka  „Lęborski Lew” 

Na podstawie: art. 7 ust.1 pkt 17, art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm), 

uchwala się, co następuje: 

§ 1.  
Ustanawia się Wyróżnienie Honorowe Miasta Lęborka pod nazwą „Lęborski Lew” oraz powołuje się 
Kapitułę Wyróżnienia Honorowego „Lęborski Lew”. 

1. Wyróżnienie Honorowe „Lęborski Lew” stanowi statuetka, której rysunek (zdjęcie) i opis stanowią 
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Przyznanie Wyróżnienia Honorowego „Lęborski Lew” następuje zgodnie z procedurą określoną 
w Regulaminie nadawania Wyróżnienia Honorowego „Lęborski Lew”, stanowiącym załącznik nr 2 do 
niniejszej uchwały. 

3. Kapituła Wyróżnienia Honorowego „Lęborski Lew” jest powoływana przez Radę Miejską odrębną 
uchwałą. 

§ 2.  
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Lęborku i Burmistrzowi Miasta 
Lęborka. 

§ 3.  
Traci moc  Uchwała Nr IX-94/2015 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 25.05.2015 r. w sprawie 
ustanowienia Wyróżnienia Honorowego Miasta Lęborka „Lęborski Lew” i powołania Kapituły 
Wyróżnienia. 

§ 4.  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY 

 
 

Jarosław Litwin 



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII-204/2020

Rady Miejskiej w Lęborku 

z dnia 28 lutego 2020 r.

Statuetka Lwa



 
 
 

Regulamin  
nadawania Wyróżnienia Honorowego Miasta Lęborka  

    „Lęborski Lew” 
 

 
1. Wyróżnienie Honorowe „Lęborski Lew” zwane dalej Wyróżnieniem, jest wyrazem 
najwyższego uznania i szacunku za wkład wniesiony w rozwój i promocję Miasta 
Lęborka i może być nadane imiennie osobie fizycznej, stowarzyszeniom i fundacjom 
działającym na terenie Lęborka, w szczególności w zakresie działalności społecznej, 
gospodarczej, edukacyjnej, naukowej, charytatywnej, artystycznej,  kulturalnej lub 
sportowej. 
 
2. Wyróżnienie może być nadane tej samej osobie lub stowarzyszeniu tylko jeden 
raz.  
 
3. O Wyróżnienie nie można występować dla osób zmarłych lub nadawać go 
pośmiertnie. Jeżeli osoba wyróżniona zmarła przed wręczeniem jej Wyróżnienia, 
wręcza się je najbliższej rodzinie osoby zmarłej.  
 
4. Wyróżnienie jest nadawane decyzją Kapituły „Lęborskiego Lwa”, na podstawie 
wniosku złożonego przez podmioty wymienione w pkt 6 Regulaminu nadawania 
Wyróżnienia Honorowego „Lęborski Lew”, zwanego dalej Regulaminem. 
 
5. Wnioski o nadanie Wyróżnienia składane są w Biurze Rady Miejskiej  w Lęborku  
od 1 kwietnia do 30 kwietnia każdego roku. Informację o terminie naboru Burmistrz 
Miasta Lęborka podaje każdego roku do publicznej wiadomości.  
 
6. Z wnioskiem o nadanie Wyróżnienia mogą występować działające na terenie 
miasta Lęborka: 
a) organizacje społeczne, w tym organizacje zawodowe, samorządowe 
stowarzyszenia i fundacje 
b) osoby prawne inne niż stowarzyszenia i fundacje 
c) niezorganizowane grupy obywateli. 
 
7. Wniosek musi być poparty przez minimum 50 mieszkańców Lęborka, znajdujących 
się w aktualnym rejestrze mieszkańców miasta Lęborka na dzień zgłoszenia 
wniosku. 
  
8. Wzór wniosku oraz listy poparcia stanowią załączniki do Regulaminu.  
 
9. Obsługę i weryfikację wniosków pod względem formalno-prawnym wykonuje 
Urząd Miejski w Lęborku. 
 
10. Przewodniczący Kapituły ma prawo do wezwania wnioskodawcy do uzupełnienia 
wniosku przed terminem posiedzenia Kapituły, z zastrzeżeniem pkt. 11 Regulaminu. 
 

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII-204/2020

Rady Miejskiej w Lęborku 

z dnia 28 lutego 2020 r.



11. Uzupełnieniu nie podlega lista poparcia dla kandydata. 
 
12. Kapituła zapoznaje się ze wszystkimi złożonymi wnioskami o nadanie 
Wyróżnienia. 
 
13. Kapituła liczy 9 członków, a w jej skład wchodzi co najmniej 6 radnych (w tym 
Przewodniczący Rady Miejskiej), Przewodniczący Rady Seniorów, Przewodniczący 
Młodzieżowej Rady Miasta oraz Burmistrz lub wyznaczony przez Burmistrza 
pracownik Urzędu Miejskiego w Lęborku.  
 
14. Przewodniczącym Kapituły jest Przewodniczący Rady Miejskiej, który kieruje 
pracami Kapituły i reprezentuje ją na zewnątrz. 
 
15. Skład personalny Kapituły jest ustalany i zatwierdzany przez Radę Miejską w 
Lęborku odrębną uchwałą.  
 
16. Kapituła podejmuje decyzję w sprawie nadania Wyróżnienia „Lęborski Lew” 
poprzez głosowanie tajne. 
 
17. Aby obrady były prawomocne, musi być obecnych minimum 7 członków Kapituły. 
 
18. W pierwszym etapie głosowania Kapituła podejmuje decyzję bezwzględną 
większością głosów pełnego składu Kapituły. 
 
19. Przy liczbie większej niż dwa wnioski spełniające kryteria określone 
Regulaminem, w przypadku nieuzyskania przez kandydata bezwzględnej większości 
głosów, zarządza się drugi etap głosowania, do którego przechodzi dwóch 
kandydatów z największą ilością głosów uzyskanych w pierwszym etapie. 
 
20. W przypadku, kiedy na 1. lub 2. miejscu w wyniku pierwszego etapu głosowania 
nominowani uzyskali taką samą liczbę głosów, do drugiego etapu głosowania 
przechodzi każda z tych osób, chyba że najwyższy wynik uzyskała więcej niż jedna 
osoba. 
 
21. W drugim etapie głosowania Kapituła podejmuje decyzję zwykłą większością 
głosów. 
 
22. Kapituła dokonuje wyboru do 30 czerwca danego roku. 
 
23. Uroczystego wręczenia statuetki Lęborskiego Lwa  dokonuje Burmistrz Miasta 
Lęborka wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej w Lęborku w okolicznościach 
zapewniających uroczysty charakter tego aktu, np. podczas Sesji Rady Miejskiej. 
 
 



  

                          
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.            
 

 


	Strona 1



