
UCHWAŁA NR XXVII/151/2016
RADY MIEJSKIEJ W ŁĘCZNEJ

z dnia 30 listopada 2016 r.

w sprawie  Regulaminu nadawania tytułu  „Zasłużony dla Miasta i Gminy Łęczna”

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 1 w związku z art.18 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn.zm.) i  § 3 ust. 3 Statutu Gminy 
Łęczna, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XIX/118/2012 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 
23 maja 2012r. (Dz.Urz.Woj.Lub. poz. 2108 z dnia 10 lipca 2012r.) - Rada Miejska uchwala, co 
następuje:

§ 1. Ustala się Regulamin nadawania tytułu „Zasłużony dla Miasta i Gminy Łęczna”, 

stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XLVIII/368/94 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 26 maja 1994 r. w 

sprawie zatwierdzenia Regulaminu nadawania tytułu „Zasłużony dla Miasta i Gminy Łęczna”, 

zmieniona uchwałą Nr XIII/101/95 z dnia 31 maja 1995 r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Lubelskiego.

 
PRZEWODNICZĄCY RADY

Krystyna Borkowska
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Załącznik do Uchwały Nr XXVII/151/2016

Rady Miejskiej w Łęcznej

z dnia 30 listopada 2016 r.

Regulamin nadawania tytułu „Zasłużony dla Miasta i Gminy Łęczna”

§ 1. 1. Tytuł „Zasłużony dla Miasta i Gminy Łęczna” zwany w dalszej treści Regulaminu 

„tytułem” nadaje Rada Miejska w Łęcznej uchwałą, na wniosek Kapituły.

2. W skład Kapituły wchodzą:

1) osoby już uhonorowane;

2) Przewodniczący Rady Miejskiej;

3) Burmistrz Łęcznej;

4) Prezes Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej;

5) radny wskazany przez Radę Miejską na okres kadencji.

3. Osoby wchodzące w skład Kapituły powołują ze swojego grona Przewodniczącego 

Kapituły, Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza.

4. Przewodniczący Kapituły, Zastępca Przewodniczącego i Sekretarz mogą w trakcie kadencji 

zrezygnować ze swej funkcji lub zostać odwołani przez Kapitułę zwykłą większością głosów.

§ 2. Tytuł może być nadany osobom fizycznym, prawnym, jednostkom organizacyjnym, bez 

względu na ich miejsce zamieszkania i siedzibę, wyróżniającym się w działalności zawodowej, 

społecznej, gospodarczej, w dziedzinie sportu na terenie Miasta i Gminy Łęczna.

§ 3. Wnioski na piśmie, wraz z uzasadnieniem o nadanie tytułu,  mogą być zgłaszane do 

Kapituły przez:

1) Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej;

2) rady sołeckie, rady osiedli;

3) organizacje społeczne, z wyłączeniem partii politycznych;

4) przez grupę 25 obywateli.

§ 4. Przed uroczystym przyznaniem tytułu, Kapituła prezentuje na Sesji Rady Miejskiej 

kandydaturę podmiotu, który ma być uhonorowany.

§ 5. Uhonorowanie tytułem odbywa się uroczyście z udziałem Przewodniczącego Kapituły.
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§ 6. Kapituła prowadzi rejestr podmiotów, którym nadano tytuł.

§ 7. 1. Rada Miejska może pozbawić tytułu osoby fizyczne, 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.

2. Pozbawienie tytułu odbywa się w trybie obowiązującym przy jego nadawaniu.
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