
 

 

UCHWAŁA NR VIN/298/16 

RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIE 

z dnia 6 lipca 2016 roku 

w sprawie zmiany uchwały nr XXI/122/04 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 28 kwietnia 2004 r.  

w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Skawiny” zmienionej uchwałą  

nr XIV/509/10 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie zmiany uchwały własnej 

Rady nr XXI/122/04 z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej „Zasłużony 

dla Skawiny’. 

Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz.446) 

oraz art.4 ust.3 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (j.t. Dz.U z 2016 r. poz. 380) Rada 

Miejska w Skawinie uchwala, co następuje: 

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XXI/122/04 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 28 kwietnia 2004 r.  

w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Skawiny” zmienionej uchwałą Nr XIV/509/10 Rady 

Miejskiej w Skawinie z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie zmiany uchwały własnej Rady Nr XXI/122/04 z dnia 

28 kwietnia 2004 r. w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Skawiny’ wprowadza  

się następujące zmiany: 

1. W § 1 dodaje się ustęp 3 w brzmieniu: „Odznaka nie może być przyznawana osobom, które w latach 1945 

– 1990 należały do organizacji komunistycznych działających na terenie Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej”. 

2. W § 3 ust.3 dodaje się zdanie trzecie w brzmieniu: „ Do wniosku o przyznanie odznaki dołącza  

się oświadczenie osoby zgłaszanej do odznaczenia o wyrażeniu zgody na wystąpienie przez Przewodniczącego 

Rady Miejskiej do Instytutu Pamięci Narodowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania lustracyjnego wobec 

osoby, bądź w przypadku gdy posiada zaświadczenie lustracyjne, zaświadczenie dołącza się do wniosku”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej. 

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

Małopolskiego. 

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej 

mgr Witold Grabiec 
 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 11 lipca 2016 r.

Poz. 4198
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