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Załącznik nr 3 
do Uchwały Nr X/44/2011Rady Miasta Limanowa  

  z dnia 20 maja 2011 r. 

 

Regulamin 

nadawania tytułu i medalu Przyjaciel Miasta Limanowa. 

§ 1 

Tytuł i medal Przyjaciel Miasta Limanowa jest wyróżnieniem nadawanym przez Radę 
Miasta Limanowa. 

§ 2 

1. Tytuł i medal Przyjaciel Miasta Limanowa mogą otrzymać osoby, instytucje, 
organizacje , stowarzyszenia, podmioty gospodarcze zwane dalej osobami. 
2. Tytuł i medal Przyjaciel Miasta Limanowa może być nadany tej samej osobie tylko 
jeden raz.  

§ 3  

Tytuł i medal Przyjaciel Miasta Limanowa mogą otrzymać osoby w dowód uznania za 
kreowanie pozytywnego wizerunku Miasta Limanowa oraz rzeczowe i finansowe wsparcie 
działań w zakresie  kultury, sportu, turystyki, oświaty, pomocy społecznej i rozwoju 
gospodarczego. 

§ 4  

1.Z wnioskiem o nadanie tytułu i medalu Przyjaciel Miasta Limanowa mogą występować :  
1) Przewodniczący Rady,  
2) Komisje Rady,  
3) Burmistrz Miasta, 
4) Grupa co najmniej 5 radnych, 
5) Stowarzyszenia oraz organizacje pozarządowe, 

2.Wniosek pisemny o nadanie tytułu i medalu Przyjaciel 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 Przyjaciel Miasta Limanowa,  podejmuje Rada Miasta  
po zaopiniowaniu wniosku przez Komisje Rady . 

§ 6 

1. Przyjaciel Miasta Limanowa otrzymuje akt nadania oraz medal. 
2. Medal Przyjaciel Miasta Limanowa jest okrągły, dwustronny, srebrny, o średnicy 50 

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: 
”PRZYJACIELOWI  LIMANOWEJ” , a w dolnej „RADA MIASTA”. Na  rewersie 
medalu jest wytłoczony herb miasta, a w otoku wytłoczony jest napis w górnej części: 
”LIMANOWA”, a w dolnej „PRAWA MIEJSKIE 1565”. Medal umieszczony jest na 
cokoliku z materiału syntetycznego. Wzór graficzny medalu przedstawia rysunek Nr 3. 

§ 7 

Wręczenia tytułu i medalu i medalu Przyjaciel Miasta Limanowa dokonuje w imieniu Rady 
- Przewodniczący lub wiceprzewodniczący Rady . 

§ 8 

Jeżeli osoba, której nadano tytuł i medal Przyjaciel  Miasta Limanowa zmarła przed 
wręczeniem dyplomu doręcza się go najbliższej rodzinie. 

§ 9 

Osobie wyróżnionej tytułem i medalem Przyjaciel Miasta Limanowa przysługują 
następujące przywileje:  

1) używanie tytułu Przyjaciel Miasta Limanowa,  
2) uczestniczenie - na prawach honorowego gościa – w uroczystościach o charakterze 

miejskim, 
3) bezpłatny wstęp na imprezy kulturalne, sportowe i rekreacyjne organizowane przez 

miejskie jednostki organizacyjne.  

§ 10 

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


