Uchwała Nr VI/46/07
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 26 kwietnia 2007 r.
w sprawie:

określenia zasad i szczegółowego trybu przyznawania wyróżnienia „Zasłużony dla
Powiatu Gostyńskiego”

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz.U. z 2001 r, Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) oraz § 6 ust. 2 Statutu Powiatu
Gostyńskiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXIV/212/01 Rady Powiatu Gostyńskiego z
dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Gostyńskiego (Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 114, poz. 2186 ze zmianami)
Rada Powiatu uchwala, co następuje:
§1
1. Wyróżnienie „Zasłużony dla Powiatu Gostyńskiego” zwane dalej „wyróżnieniem” może być
nadawane obywatelom polskim i cudzoziemcom oraz instytucjom polskim i zagranicznym
za wybitny wkład w działalność i współpracę na rzecz powiatu oraz promowanie powiatu
w kraju i zagranicą.
2. W roku kalendarzowym przyznaje się maksymalnie trzy wyróżnienia w kategorii indywidualnej i
trzy wyróżnienia w kategorii zbiorowej.
§2
1. Z wnioskiem o nadanie wyróżnienia mogą występować podmioty, którym przysługuje inicjatywa
uchwałodawcza wystąpienia z projektem uchwały rady powiatu.
2. Wniosek powinien zawierać szczegółową charakterystykę instytucji lub kandydata oraz
wskazanie zasług wniesionych dla powiatu uzasadniających przyznanie wyróżnienia.
3. Wnioski o przyznanie wyróżnienia składa się do Przewodniczącego Rady Powiatu w terminie
do 30 maja każdego roku.
4. Przewodniczący Rady Powiatu kieruje wniosek wraz z projektem uchwały do rozpatrzenia
przez Komisję opiniującą wnioski o przyznanie wyróżnienia „Zasłużony dla Powiatu”, zwanej
dalej „komisją” oraz przedkłada projekt uchwały do zaopiniowania przez Zarząd Powiatu.
§3
1. Wnioski o przyznanie wyróżnienia rozpatrywane są przez komisję w następującym składzie:
1) Przewodniczący Komisji

- Przewodniczący rady Powiatu;

2) Zastępca Przewodniczącego Komisji

- Starosta Gostyński

3) Członkowie Komisji

- 2 Wiceprzewodniczących Rady Powiatu
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2. Obsługę techniczną komisji prowadzi komórka organizacyjna Starostwa właściwa ds. obsługi
rady powiatu.
§4
1. Przyznanie uprawnionym wyróżnienia następuje w drodze uchwały rady powiatu.
2. Dokumentem stwierdzającym przyznanie wyróżnienia jest Akt przyznania wyróżnienia
„Zasłużony dla Powiatu Gostyńskiego” podpisany przez Przewodniczącego rady Powiatu oraz
Starostę Gostyńskiego.
3. Oznaką przyznania wyróżnienia jest medal z herbem powiatu oraz napisem „Zasłużony dla
Powiatu Gostyńskiego”.
4. Wręczenie przyznanych wyróżnień odbywa się podczas obchodów „Dnia Powiatu”.
§5
1. Dane dotyczące wyróżnionych oraz ich zasługi dla powiatu wpisane zostają do „Księgi
Zasłużonych dla Powiatu Gostyńskiego”.
2. Księgę Zasłużonych dla Powiatu Gostyńskiego prowadzi komórka organizacyjna Starostwa
właściwa ds. obsługi rady powiatu.
§6
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu.
§7
Traci moc uchwała Nr XXXVIII/238/01 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 7 grudnia 2001 r. w
sprawie określenia zasad i szczegółowego trybu przyznawania wyróżnienia „Zasłużony dla
Powiatu Gostyńskiego”.
§8
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.

