
UCHWAŁA NR XVIII-247/2016
Rady Miejskiej w Lęborku

z dnia 9 czerwca 2016 r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr IX-94/2015 Rady Miejskiej w Lęborku  z dnia 
25.05.2015r ., w sprawie ustanowienia Wyróżnienia Honorowego Miasta Lęborka 

„Lęborski Lew” i powołania Kapituły Wyróżnienia.

Na podstawie: art.7 ust. 1 pkt 17, art. 18 ust. 1 i art. 21  ustawy  z  dnia  8 marca  1990 r.

o  samorządzie gminnym  (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446)

uchwala się, co następuje:

§ 1. 
W uchwale Nr IX-94/2015 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 25.05.2015r., w sprawie 
ustanowienia  Wyróżnienia Honorowego Miasta Lęborka „Lęborski Lew” i powołania 
Kapituły Wyróżnienia, zmienia się załącznik nr 2, który otrzymuje brzmienie jak
w załączniku do niniejszej uchwały.

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

§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 
PRZEWODNICZĄCY 

RADY

Maciej Szreder



Załącznik do Uchwały Nr XVIII-

247/2016

Rady Miejskiej w Lęborku

z dnia 9 czerwca 2016 r.

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, która położyła szczególne zasługi dla rozwoju i 
promocji Miasta Lęborka w zakresie działalności społecznej, politycznej, gospodarczej, 
charytatywnej, naukowej, artystycznej, kulturalnej lub sportowej.

2. Wyróżnienie może być nadane tej samej osobie tylko jeden raz.

3. O Wyróżnienie nie można występować dla osób zmarłych lub nadawać go pośmiertnie.

a) jeżeli osoba wyróżniona zmarła przed wręczeniem jej Wyróżnienia, wręcza się je 
najbliższej rodzinie osoby zmarłej .

4. Wyróżnienie jest nadawane decyzją Kapituły Wyróżnienia na podstawie wniosku 
złożonego przez podmioty wymienione w pkt 6 niniejszego Regulaminu, zwanego dalej 
Regulaminem.

5. Wnioski o nadanie Wyróżnienia składane są w Biurze Rady Miejskiej do dnia 19 czerwca 
każdego roku.

6. Z wnioskiem o nadanie Wyróżnienia mogą występować:

a) organizacje społeczne – w tym organizacje zawodowe, samorządowe, stowarzyszenia , 
fundacje

b) organizacje polityczne

c) osoby prawne inne niż stowarzyszenia i fundacje

d) niezorganizowane grupy obywateli w liczbie co najmniej 30 osób

7. Wzór wniosku o nadanie Wyróżnienia opracowuje Prezydium Kapituły ustalając też 
niezbędne zasady techniczno – organizacyjne  oraz wymogi co do sposobu udokumentowania 
prawa do głosowania w przypadku osoby reprezentującej członka honorowego nie będącego 
osobą fizyczną.

8. Kapituła podejmuje decyzję w sprawie nadania Wyróżnienia poprzez głosowanie.

a) nadanie Wyróżnienia następuje w drodze tajnego głosowania Członków Honorowych 
Kapituły.

9. Członkowie Prezydium Kapituły nie posiadają prawa głosu w sprawie nadania 
Wyróżnienia i działają jak Komisja Rady.

a) Prezydium Kapituły czuwa wyłącznie nad przestrzeganiem Regulaminu.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Stowarzyszenie
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b) Prezydium Kapituły podejmuje decyzje zwykłą większością głosów w głosowaniu 
jawnym.

c) każdy Członek Prezydium posiada jeden głos.

d) Prezydium Kapituły weryfikuje wnioski o nadanie Wyróżnienia pod kątem zgodności 
wniosków z Regulaminem i podaje wykaz podmiotów nominowanych do Wyróżnienia do 
publicznej wiadomości poprzez m.in. jego ogłoszenie na stronie internetowej Urzędu 
Miejskiego w Lęborku.

10. Członkowie Honorowi Kapituły głosują na kartach do głosowania dostarczonych im  wraz 
z kopiami złożonych wniosków z ich uzasadnieniem do dnia 1 lipca każdego roku 
indywidualnie za pośrednictwem operatora pocztowego, gońca lub kuriera wraz z 
zaadresowaną kopertą pocztową na adres:

KAPITUŁA WYRÓŻNIENIA „LĘBORSKI LEW”

Urząd Miejski w Lęborku

ul.Armii Krajowej 14

84-300 Lębork

i znaczkiem pocztowym.

a) karta do głosowania zawiera wykaz alfabetyczny nominowanych wg porządku 
zaczynającego się od liczby 1. i kolejne z nazwiskiem i imieniem osoby fizycznej,

b) członkowie Honorowi głosują poprzez postawienie znaku „X” w kratce znajdującej się 
przy nazwisku osoby nominowanej,

c) głos jest ważny jeśli na karcie do głosowania postawiono znak „X” tylko w jednej kratce 
przy nazwisku,

d) postawienie na karcie do głosowania więcej niż jednego znaku „X” lub nie postawienie 
żadnego znaku „X” oznacza głos nieważny

e) członkowie Honorowi zaklejoną kopertę pocztową wymienioną w pkt 10 Regulaminu 
zawierającą kartę do głosowania dostarczają do siedziby Urzędu Miejskiego do biura 
podawczego bezpośrednio lub poprzez operatora pocztowego do dnia 7 lipca każdego roku.

11. Prezydium Kapituły do dnia 10 lipca każdego roku, otwiera koperty wraz z kartami do 
głosowania i podlicza oddane głosy, sporządzając z tej czynności protokół, który zawiera 
wykaz alfabetyczny wg porządku zaczynającego się od liczby 1. i kolejne z nazwiskiem 
osoby nominowanej do Wyróżnienia i liczbę głosów oddanych na osobę nominowaną.

a) Wyróżnienie przyznaje się osobie, która uzyskała największą liczbę głosów ważnych, 
jednak nie mniej niż 65% ważnych głosów.

b) w przypadku nie uzyskania przez nominowanych wymaganych 65% Głosów ważnych, 
Kapituła ponawia głosowanie, w którym biorą udział wyłącznie ci nominowani, którzy 
zajęli w głosowaniu dwa pierwsze miejsca  z najwyższą liczbą procentów głosów ważnych.

c) treść protokołu jest następnie ogłaszana na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w 
Lęborku.

12. Wręczanie Wyróżnienia odbywa się na uroczystej sesji Rady Miejskiej w Lęborku.

13. Wyróżnienie wraz ze stosownym dyplomem wręczają Przewodniczący Rady Miejskiej 
wraz z Burmistrzem Miasta Lęborka lub ich zastępcy.



14. Koszty i wydatki związane z wykonaniem statuetki oraz z nadaniem Wyróżnienia 
pokrywane są z budżetu Miasta Lęborka.



UZASADNIENIE

Podjęcie uchwały podyktowane jest wyłącznie podniesieniem i podkreśleniem rangi
przyznawanego Wyróżnienia „ Lęborski Lew”, poprzez wyróżnienie konkretnych osób a
nie instytucji, które przecież funkcjonują tylko w takim stopniu jak osoby je reprezentujące
lub będące ich członkami.
To konkretne osoby a nie instytucje czy organizacje zdobywają uznanie, szacunek i
cieszą się autorytetem. Podmioty instytucjonalne działają i cieszą się poważaniem ale
tylko w odniesieniu i na poziomie takim jak osoby nimi kierujące, z tymi instytucjami
współpracujące lub będące ich członkami. O randze, statusie, uznaniu, autorytecie
instytucji decyduje działanie konkretnych osób a nie samo istnienie tych instytucji. Jak
zapisano w pkt.1 Regulaminu: Wyróżnienie Honorowe „Lęborski Lew”, jest wyrazem
najwyższego uznania i szacunku za szczególne zasługi dla rozwoju i promocji Miasta
Lęborka, a takie zasługi to przecież działania konkretnych osób a nie instytucji.
Jednocześnie wyróżnienie stanie się bardziej elitarne i jego znaczenie będzie
odzwierciedlało siłę znaczenia i autorytetu osób wyróżnionych, co przyczyni się nie tylko
do zwiększenia prestiżu samego wyróżnienia ale dzięki zindywidualizowanemu
wyróżnieniu konkretnych osób bezpośrednio przyczyni się do promocji Miasta Lęborka.




