
 

 

 

Uchwała Nr XXXV/204 /2021  

Rady Miasta Łaskarzew  

z dnia 29 września 2021 r. 

 

 

w sprawie określenia zasad i trybu nadawania godności: ,,Honorowy Obywatel Miasta Łaskarzew"  

oraz ,,Zasłużony dla Miasta Łaskarzew" 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 2004 r. o samorządzie gminnym                (Dz.U. z 2021 r., poz.1372) 

oraz § 27 ust. 4 Statutu Miasta Łaskarzew przyjętego Uchwałą nr XXIII/131/2020 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 11 sierpnia 

2020 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Łaskarzew (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 9603)Rada Miasta Łaskarzew uchwała, co 

następuje: 

§ 1 

 

1. Godność ,,Honorowy Obywatel Miasta Łaskarzew" nadaje się osobom, niebędącym mieszkańcami 

miasta, które w sposób szczególny rozsławiły Miasto Łaskarzew albo w inny wybitny sposób zasłużyły się temu 

miastu. 

2. Godność ,,Zasłużony dla Miasta Łaskarzew" nadaje się osobom będącym mieszkańcami miasta oraz osobom prawnym i 

jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, które w 

sposób   szczególny rozsławiły Miasto Łaskarzew albo w inny wybitny sposób zasłużyły się temu miastu. 

3. Godność ,,Zasłużony dla Miasta Łaskarzew" może być również: nadany osobie pośmiertnie. 

 

§2 

 

1. Godność ,,Honorowy Obywatel Miasta Łaskarzew" oraz ,,Zasłużony dla Miasta Łaskarzew" nadaje Rada Miasta 

Łaskarzew w drodze uchwał podejmowanych na wniosek Kapituły. 

2. Kapitułę tworzą: 

a) Burmistrz Miasta, 

b) Przewodniczący Rady Miasta, 

c) Wiceprzewodniczący Rady Miasta, 

d) Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury, Zdrowia i Sportu, 

e) Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Środowiska, 

f) Osoby oraz przedstawiciele podmiotów posiadających godność ,,Honorowy Obywatel Miasta Łaskarzew" oraz 

,,Zasłużony dla Miasta Łaskarzew" 

§3 
 

1. Przewodniczącym Kapituły jest Burmistrz, który kieruje jej pracą. 

2. Kapituła realizuje zadania związane z opiniowaniem i wnioskowaniem w sprawie nadawania godności, o których mowa w 

§ 1, a w szczególności: 

a) przedkłada Radzie Miasta wnioski o nadanie godności 

b) występuje z inicjatywą pozbawienia godności osób, które dopuściły się czynu powodującego, iż: stały  się  niegodne 

godności, w szczególności  wobec  osób skazanych prawomocnym wyrokiem sądu, orzeczonym za przestępstwo popełnione 

z winy umyślnej, 

c) prowadzi dokumentację nadawanych godności: ,,Honorowy Obywatel Miasta Łaskarzew" oraz ,,Zasłużony dla Miasta 

Łaskarzew", 

3. Obsługę kancelaryjno - techniczną Kapituły zapewnia Urząd Miasta Łaskarzew. 

 

§4 

 

1. Z wnioskiem o nadanie godności: ,,Honorowy Obywatel Miasta Łaskarzew" oraz ,,Zasłużony dla Miasta Łaskarzew" do 

Kapituły mogą występować: 

a) Burmistrz Miasta                         

b) radni Rady Miasta w liczbie co najmniej 5 osób, 

 c)statutowe organy uchwałodawcze organizacji pozarządowych funkcjonujących w Łaskarzewie  



2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, s t a n ow i ą c y  z a ł ą c z n i k  n r 1 i  n r 2  d o  u c hw a ł y ,  powinien zawierać: 

a) dane osoby, której miałaby być nadana, 

b) uzasadnienie wniosku, a w szczególności wskazanie zasług leżących u podstaw wniosku. 

 

§5 
 

1. Po nadaniu godności przez Radę Miasta w drodze uchwały Przewodniczący Rady Miasta oraz Burmistrz, na tej samej lub 

następnej sesji, uroczyście wręczają osobie uhonorowanej akt nadania godności stanowiący załącznik nr3 i nr4 do 

uchwały wraz z pamiątkową statuetką . 

2. Jeżeli osoba wyróżniona tytułem zmarła przed wręczeniem aktu nadania, a także w przypadku nadania 

tytułu pośmiertnie, akt nadania wraz z pamiątkową statuetką przekazuje się na ręce najbliższej rodziny 

uhonorowanej osoby.  

3. Wzór pamiątkowej statuetki ustala Kapituła. 

 

§6 

 

Traci moc Uchwała Nr XXV/134/2004 Rady Miasta w Łaskarzewie z dnia 20 sierpnia 2004roku w sprawie 

określenia zasad i trybu nadawania tytułów : ,,Honorowy Obywatel Miasta Łaskarzewa oraz ,,Zasłużony dla Miasta 

Łaskarzewa" 
  

§7 

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 
 

       §8 

 

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

 

 

 

 

 

 

 
         Przewodniczący Rady Miasta  
          Leszek Bożek 
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