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Załącznik nr 1 
do Uchwały Nr X/44/2011Rady Miasta Limanowa  

  z dnia 20 maja 2011 r. 

Regulamin 

nadawania tytułu i medalu 
 Honorowy Obywatel Miasta Limanowa. 

  

§ 1 

Tytuł i medal Honorowy Obywatel Miasta Limanowa, jest wyrazem najwyższego 
wyróżnienia i uznania Rady Miasta Limanowa.  

§ 2  

1. Tytuł i medal Honorowy Obywatel Miasta Limanowa może być nadany obywatelom 
polskim i cudzoziemcom.  
2. Tytuł i medal Honorowy Obywatel Miasta Limanowa może być nadany tej samej 
osobie tylko jeden raz.  
3. Tytuł i medal Honorowy Obywatel Miasta Limanowa może być nadany pośmiertnie, za 
zasługi o których mowa jest w § 3 niniejszego regulaminu. 

§ 3  

Tytuł i medal Honorowy Obywatel Miasta Limanowa może otrzymać osoba, która  
w sposób szczególny zasłużyła się dla miasta w zakresie : 

1) promocji miasta na terenie kraju i za granicą, 
2) za wyjątkowe czyny odwagi i poświęcenia dla dobra miasta i ogółu jego mieszkańców, 
3) rozwoju miasta , 
4) osiągnięć naukowych, artystycznych, sportowych, kulturalnych, gospodarczych. 

§ 4  

1. Z wnioskiem o nadanie tytułu i medal Honorowy Obywatel Miasta Limanowa mogą 
występować :  

1) Przewodniczący Rady,  
2) Burmistrz Miasta , 
3) Komisje Rady,  

2. Wniosek pisemny o nadanie tytułu i medalu Honorowy Obywatel Miasta Limanowa 
powinien zawierać :  

1) dane o kandydacie,  
2) określenie zasług uzasadniających wyróżnienie kandydata.  
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§ 5  

Uchwałę o nadaniu tytułu i medalu Honorowy Obywatel Miasta Limanowa,  podejmuje 
Rada Miasta  po zaopiniowaniu wniosku przez Komisje Rady . 

 

§ 6 

1. Osoba wyróżniona otrzymuje akt nadania tytułu i medalu Honorowy Obywatel 
Miasta Limanowa, zwany aktem nadania oraz medal. 

2. Medal Honorowy Obywatel Miasta Limanowa jest okrągły, dwustronny, w kolorze 
złota o średnicy 90 mm. Na awersie medalu są wytłoczone: Bazylika , Krzyż 
Jubileuszowy na Miejskiej Górze i element dekoracyjny rynku, a w otoku wytłoczony 
jest napis w górnej części :” HONOROWY OBYWATEL” , a w dolnej „ MIASTA 
LIMANOWA”. Na rewersie medalu jest wytłoczony herb miasta, a w otoku 
wytłoczony jest napis w górnej części: ”NAZWISKO I IMI Ę OSOBY 
WYRÓŻNIONEJ ”, a w dolnej: ”LIMANOWA – ROK NADANIA”. Wzór graficzny 
medalu przedstawia rysunek Nr 1. 

§ 7 

Wręczenia aktu nadania tytułu i medalu Honorowy Obywatel Miasta Limanowa dokonuje 
w imieniu Rady - Przewodniczący lub wiceprzewodniczący Rady.  

§ 8 

Jeżeli osoba, której nadano tytuł i medal Honorowy Obywatel Miasta Limanowa zmarła 
przed wręczeniem Aktu Nadania doręcza się go najbliższej rodzinie. 

§ 9  

1. Osobie wyróżnionej tytułem i medalem Honorowy Obywatel Miasta Limanowa 
przysługują następujące przywileje:  

1) używanie tytułu Honorowy Obywatel Miasta Limanowa,  
2) uczestniczenie - na prawach honorowego gościa - we wszystkich 

uroczystościach o charakterze miejskim,  
3) bezpłatny wstęp na imprezy kulturalne, sportowe i rekreacyjne organizowane 

przez miejskie jednostki organizacyjne,  
4) pośmiertne uhonorowanie osoby wyróżnionej, obecnością delegacji Rady 

Miasta i Urzędu wraz ze sztandarem Miasta, na uroczystościach  
pogrzebowych odbywających się na terenie Polski. 

2. Nazwiskami nieżyjących Honorowych Obywateli Miasta Rada Miasta może nadawać 
nazwy: ulicom, placom, parkom i obiektom użyteczności publicznej na terenie miasta.  

3. Nazwisko ze zdjęciem osoby wyróżnionej tytułem  i medalem HONOROWY 
OBYWATEL MIASTA LIMANOWA  umieszczone zostanie na tablicy pamięci  
w Sali narad Urzędu Miasta. 
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§ 10 

Ewidencję wyróżnionych tytułem i medalem Za Zasługi dla Miasta Limanowa, prowadzi 
Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki . 

§ 11 

W przypadku zgubienia lub zniszczenia medalu Honorowy Obywatel Miasta Limanowa , 
Rada Miasta na prośbę osoby wyróżnionej może ponownie wydać nadany jej medal. Ponowne 
wydanie medalu następuje za zwrotem kosztów jego wytworzenia.  

§ 12 

Rada Miasta może pozbawić tytułu i medalu Honorowy Obywatel Miasta Limanowa   
w przypadku skazania wyróżnionej osoby prawomocnym wyrokiem sądu.  

 


