
 

 

UCHWAŁA NR XXVII/48/2021 

RADY POWIATU WAŁBRZYSKIEGO 

z dnia 30 września 2021 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr IV/3/15 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 30 stycznia 2015 roku 

w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Wałbrzyskiego. 

Na podstawie art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 

z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.) Rada Powiatu Wałbrzyskiego uchwala, co następuje: 

§ 1. W załączniku do uchwały nr IV/3/15 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 30 stycznia 2015 roku 

w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Wałbrzyskiego wprowadza się następujące zmiany: 

1) Rozdział 8 otrzymuje nowy tytuł w brzmieniu: „Honorowe tytuły Powiatu Wałbrzyskiego”; 

2) § 60 otrzymuje brzmienie: 

„§ 60. 1. Tytuł honorowy „Zasłużony dla Powiatu Wałbrzyskiego” zwany dalej „Tytułem”, zostaje 

ustanowiony jako wyraz uznania za wybitne zasługi dla Powiatu Wałbrzyskiego oraz uhonorowania 

szczególnych osiągnięć w służbie publicznej, twórczości literackiej, artystycznej jak również  

za pojedynczy czyn o wyjątkowym znaczeniu dla Powiatu i jego mieszkańców. 

2. Tytuł może być przyznany: 

1) osobom fizycznym – obywatelom polskim i cudzoziemcom; 

2) osobom prawnym – w szczególności stowarzyszeniom, podmiotom gospodarczym, organizacjom 

społecznym i fundacjom; 

3) jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej; 

4) w szczególnie uzasadnionych przypadkach Tytuł może być przyznany pośmiertnie i przekazany 

najbliższej rodzinie.”; 

3) § 61 otrzymuje brzmienie: 

„§ 61. 1. Tytuł przyznaje Rada Powiatu Wałbrzyskiego w drodze uchwały na wniosek: 

1) Przewodniczącego Rady; 

2) Starosty; 

3) Zarządu Powiatu; 

4) co najmniej 5 radnych; 

5) organów administracji rządowej i samorządowej; 

6) osób prawnych. 
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2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 należy kierować do Zarządu Powiatu.”; 

4) uchyla się § 62 do § 68; 

5) § 69 otrzymuje brzmienie: 

„§ 69. Zasady i tryb przyznawania Tytułu oraz wzory: wniosku, o którym mowa w § 61 ust. 1, aktu 

nadania, pamiątkowego graweru oraz przypinki określa odrębna uchwała Rady Powiatu w sprawie 

regulaminu nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla Powiatu Wałbrzyskiego”.; 

6) po § 69 dodaje się § 69a-69b w brzmieniu: 

„§ 69a. 1. Ustanawia się tytuł honorowy "Przyjaciel Powiatu Wałbrzyskiego". 

2. Tytuł „Przyjaciel Powiatu Wałbrzyskiego”, jest wyróżnieniem i może być nadawany osobom 

fizycznym, osobom prawnym lub instytucjom, które przez swoje działania i aktywność wspierają Powiat 

Wałbrzyski, przyczyniając się do jego rozwoju i promowania zarówno w kraju jak i za granicą. 

§ 69b. 1. Tytuł "Przyjaciel Powiatu Wałbrzyskiego" przyznaje Zarząd Powiatu na wniosek: 

1) Przewodniczącego Rady Powiatu; 

2) Starosty Wałbrzyskiego; 

3) co najmniej 5 radnych. 

2. Zasady i tryb przyznawania tytułu "Przyjaciel Powiatu Wałbrzyskiego" oraz wzory: wniosku, 

o którym mowa w ust. 1 tego paragrafu, aktu nadania, pamiątkowego graweru, określa uchwała Zarządu 

Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie regulaminu nadania tytułu honorowego „Przyjaciel Powiatu 

Wałbrzyskiego”.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wałbrzyskiego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodnicząca Rady Powiatu Wałbrzyskiego: 

Sylwestra Wawrzyniak 
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