
 
UCHWAŁA NR XX/145/2016 

RADY MIEJSKIEJ W LIPIANACH 

z dnia 27 września 2016 r. 

w sprawie zasad i trybu nadawania tytułu „Honorowy Obywatel Lipian” 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 446) Rada Miejska w Lipianach uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Ustanawia się tytuł: „Honorowy Obywatel Lipian”. 

2. Uchwala się Regulamin nadawania tytułu „Honorowego Obywatela Lipian” stanowiący załącznik do ni-

niejszej uchwały. 

§ 2. Zachowuje moc tytuł „Honorowy Obywatel Lipian” nadany przed wejściem w życie niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lipian. 

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXVII/290/2014 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 18 czerwca 2014 roku 

w sprawie uchwalenia regulaminu nadawania tytułu Honorowego Obywatela Lipian (Dz. Urz. Woj. Zachodnio-

pomorskiego z 2014 r. poz. 2979). 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-

twa Zachodniopomorskiego. 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

Artur Lipski 
 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 17 października 2016 r.

Poz. 3881



Załącznik do uchwały Nr XX/145/2016 

Rady Miejskiej w Lipianach 

z dnia 27 września 2016 r. 

REGULAMIN 

NADAWANIA TYTUŁU „HONOROWY OBYWATEL LIPIAN” 

§ 1. 1. Tytuł „Honorowy Obywatel Lipian”, zwany dalej „tytułem”, nadawany według zasad zawartych w ni-

niejszym regulaminie przez Radę Miejską w Lipianach, jest wyrazem szczególnego wyróżnienia i uznania za 

działalność na rzecz Gminy Lipiany we wszystkich dziedzinach życia społecznego. 

2. Tytuł może być nadany osobie prawnej, osobie fizycznej, jednostce organizacyjnej oraz innym podmio-

tom, bez względu na ich siedzibę i miejsce zamieszkania, wyróżniającym się działalnością na rzecz Gminy 

Lipiany. 

3. Tytuł może być nadany pośmiertnie. 

4. Tytuł może być nadany tej samej osobie lub podmiotowi tylko raz. 

§ 2. Tytuł nadaje Rada Miejska w drodze uchwały. 

§ 3. 1. Z wnioskiem o nadanie tytułu mogą występować: 

1) Burmistrz Lipian; 

2) stałe Komisje Rady Miejskiej; 

3) osoby prawne, jednostki organizacyjne i inne podmioty bez względu na ich siedzibę. 

2. W przypadku, jeżeli wniosek składają stowarzyszenia, organizacje społeczno-polityczne i wyznaniowe, 

wniosek taki powinien być podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawców. Do 

wniosku należy dołączyć uchwały odpowiednich organów wnioskujących. 

3. Wniosek składa się do Przewodniczącego Rady Miejskiej na formularzu stanowiącym załącznik Nr 1 do 

Regulaminu. 

4. Wniosek powinien zawierać: 

1) dane kandydata: imię, nazwisko, miejsce zamieszkania - w przypadku osoby fizycznej; nazwę, adres i sie-

dzibę - w przypadku osoby prawnej, jednostki organizacyjnej, innego podmiotu; 

2) informacje o zasługach uzasadniających nadanie tytułu; 

3) dane i podpis wnioskującego. 

§ 4. Jeżeli wniosek sporządzony jest z uchybieniem warunków określonych w niniejszym regulaminie Prze-

wodniczący Rady wzywa wnioskodawcę do jego uzupełnienia w terminie 14 dni pod rygorem pozostawienia 

wniosku bez rozpatrzenia. 

§ 5. 1. Przewodniczący Rady zobowiązany jest poinformować kandydata o zamiarze nadania tytułu oraz 

uzyskać jego zgodę. 

2. Wniosek o nadanie tytułu „Honorowy Obywatel Lipian” kierowany jest do zaopiniowania wszystkim Ko-

misjom Rady Miejskiej w Lipianach. 

3. Komisje Rady Miejskiej zapoznają się z uzasadnieniem wniosku, a następnie opiniują każdy wniosek. 

4. W przypadku braku pozytywnych opinii wszystkich Komisji stałych Rady Miejskiej, Przewodniczący 

Rady pozostawia wniosek bez dalszego biegu. 

5. O przyczynach pozostawienia wniosku bez dalszego biegu Przewodniczący Rady zawiadamia wniosko-

dawcę. 

6. Pozytywnie zaopiniowany wniosek przez wszystkie stałe Komisje Rady upoważnia Przewodniczącego 

Rady do wprowadzenia projektu uchwały do porządku obrad sesji. 

7. Uchwała w sprawie „Honorowy Obywatel Lipian” nie podlega publicznej dyskusji na sesji Rady. 

§ 6. 1. Wyróżniony, któremu Rada Miejska nadała tytuł otrzymuje Akt nadania tytułu „Honorowego Oby-

watela Lipian”, którego wzór określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 

2. Uroczystego wręczenia Aktu nadania tytułu „Honorowego Obywatela Lipian” dokonują Przewodniczący 

Rady oraz Burmistrz Lipian podczas sesji Rady Miejskiej lub podczas innej uroczystości. 
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§ 7. Osobie wyróżnionej tytułem przysługują następujące przywileje: 

1) używanie tytułu „Honorowego Obywatela Lipian”; 

2) uczestniczenie na prawach honorowego gościa w sesjach Rady Miejskiej oraz innych uroczystościach o cha-

rakterze gminnym; 

3) bezpłatny wstęp na imprezy kulturalne, sportowe i rekreacyjne organizowane przez gminę oraz jednostki 

organizacyjne gminy wraz z osobą towarzyszącą. 

§ 8. 1. W Urzędzie Miejskim w Lipianach prowadzi się księgę Honorowych Obywateli Lipian z wpisem osób 

uhonorowanych, dla których Rada Miejska podjęła uchwałę o nadaniu tytułu. 

2. Wzór karty Księgi stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. 

§ 9. Osoby, które dopuściły się czynu powodującego, iż stały się niegodne tytułu, a w szczególności osoby 

skazane prawomocnym wyrokiem sądu orzeczonego za przestępstwo popełnione z winy umyślnej, mogą zostać 

pozbawione tytułu „Honorowy Obywatel Lipian”. 

§ 10. 1. Z inicjatywą pozbawienia tytułu osób, które dopuściły się czynu powodującego, iż stały się niegod-

ne tytułu może wystąpić wnioskodawca lub radni Rady Miejskiej w Lipianach. 

2. Wniosek o pozbawienie tytułu winien zawierać szczegółowe pisemne uzasadnienie i dowody na poparcie 

wystąpienia oraz być podpisany przez wnioskodawcę. 

3. Wnioski należy składać Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Lipianach. 

4. Przewodniczący Rady Miejskiej przedkłada wniosek wraz z uzasadnieniem i dowodami o pozbawienie 

tytułu „Honorowy Obywatel Lipian” do zbadania i zaopiniowania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej. 

5. Jeżeli Komisja Rewizyjna uzna wniosek za uzasadniony to Przewodniczący Rady Miejskiej przedkłada 

na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Lipianach projekt uchwały o pozbawienie tytułu „Honorowy Obywatel 

Lipian”. 

§ 11. Koszty związane z nadaniem tytułu „Honorowy Obywatel Lipian” pokrywane są z budżetu Gminy Li-

piany. 
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Załącznik Nr 1 do Regulaminu 
nadawania tytułu 
„Honorowy Obywatel Lipian” 

Wniosek o nadanie tytułu 
„Honorowego Obywatela Lipian” 

I. Wnioskodawca: …………………………………………….………………………………… 

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

II Dane personalne osoby, której dotyczy wniosek: 

1. Imię i 

nazwisko……………………………………………………………………………….. 

2. Data i miejsce 

urodzenia………………………………............................................................ 

3. Obywatelstwo…………………………………………………………………………………

4. Miejsce 

zamieszkania………………………………………………………………………… 

III. Uzasadnienie nadania tytułu:

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

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

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

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

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

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

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

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

____________ _____________________ 
 (data)      (podpis wnioskodawcy) 
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Załącznik Nr 2 do Regulaminu 
nadawania tytułu  
„Honorowy Obywatel Lipian” 

WZÓR 

AKT 
NADANIA TYTUŁU 

HONOROWEGO OBYWATELA LIPIAN 

Rada Miejska w Lipianach uchwałą 

Nr ……………………………………………. 

z dnia………………………………………. 

Nadaje 

Panu/Pani ………………………………………………………. 

TYTUŁ 

HONOROWEGO OBYWATELA LIPIAN 

JAKO WYRAZ NAJWYŻSZEGO WYRÓŻNIENIA I UZNANIA 

………………………………………….. …………..….……………………………….. 
       Burmistrz Lipian Przewodniczący Rady Miejskiej w Lipianach 

Lipiany, dnia, ……………………………………. 
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Załącznik Nr 3 do Regulaminu 
nadawania tytułu  
„Honorowy Obywatel Lipian” 

WZÓR 

RADA MIEJSKA W LIPIANACH 

Uchwałą Nr ……………………………. 

z dnia …………………………………… 

na wniosek złożony przez 

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

Nadała 

HONOROWE OBYWATELSTWO LIPIAN 

Pani / Panu ………………………………………………….. 

Wręczenia Aktu nadania dokonali 

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

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

(funkcja, imię i nazwisko) 

w dniu ………………………………………………………………………………..……… 

podczas ………………………………………………………………………………………. 

Wpisu do księgi Honorowych Obywateli Lipian dokonał Sekretarz Gminy 

w dniu ………………………………… 

………………………………………….. …………………………………………… 
 ( imię i nazwisko)  (podpis) 

Lipiany, dnia ………………………………………………. 
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