
UCHWAŁA NR IX/81/2021 
RADY POWIATU KŁODZKIEGO 

z dnia 29 września 2021 r. 

w sprawie nadania Lilianie Stopce 
Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(Dz.U.2020.920 t.j. ze zm.), art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach 
i mundurach (Dz.U.2016 t.j.) oraz § 6 i § 7 Uchwały nr VII/64/2015 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 
30 września 2015 r. w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego, ustalenia jej 
wzoru, zasad i trybu nadawania oraz sposobie jej noszenia (Dz. Urz. Woj. Doln. poz. 4160 z dnia 
12 października 2015 r.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Nadaje się Odznakę Honorową Powiatu Kłodzkiego Lilianie Stopce za zasługi poczynione na rzecz       
Powiatu Kłodzkiego. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu Kłodzkiego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie 

Liliana Stopka od roku 1971 jest nauczycielem prowadzącym klasę akordeonu w Państwowej 
Szkole Muzycznej I Stopnia w Kłodzku.  jej uczniowie zajmują czołowe miejsca w konkursach 
w Polsce i Europie, a wielu z powodzeniem kontynuuje karierę muzyczną, występując na scenach 
całego świata. Od 2015 roku prowadzi współpracę i wymienne koncerty z klasą akordeonu 
w Konserwatorium w Cottbus w Niemczech. Jest członkiem Stowarzyszenia Akordeonistów Polskich, 
organizatorką Dolnośląskiego Konkursu Akordeonowego w latach 1990-1996 oraz założycielką 
Kłodzkiego Zespołu Kameralnego działającego w latach 1980-1990, a od 2015 r. organizatorem 
Akordeonowego Turnieju Hrabstwa Kłodzkiego. W latach 1992-2008 organizowała i prowadziła 
comiesięczne koncerty w Klubie III Wieku przy Kłodzkim Ośrodku Kultury. 

Od roku 2002 jest inicjatorką i organizatorka corocznego Dnia Akordeonu w Kłodzku 
odbywającego się w miesiącu marcu, który ma na celu promować zdolną młodzież  z PSM  oraz 
zapoznanie słuchaczy z brzmieniem akordeonu koncertowego. Dzięki temu wydarzeniu na ziemi 
kłodzkiej występowało wielu wybitnych muzyków, a koncerty przyciągają na ziemię kłodzką 
melomanów, stając się wizytówką regionu. W 1984 r. została odznaczona za swoją działalność 
medalem Zasłużony Działacz Kultury, a w 2015 r. otrzymała Nagrodę Dyrektora Centrum Edukacji 
Artystycznej w Warszawie. 

 
 Przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego 

  
Zbigniew Łopusiewicz 
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