
 

 

UCHWAŁA NR XXVII/49/2021 

RADY POWIATU WAŁBRZYSKIEGO 

z dnia 30 września 2021 r. 

w sprawie ustalenia regulaminu nadania tytułu honorowego  

„Zasłużony dla Powiatu Wałbrzyskiego” 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 

z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.) oraz § 69 Statutu Powiatu Wałbrzyskiego stanowiącego załącznik do uchwały  

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

Wałbrzyskiego (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2015 r., poz. 388 z późn. zm.) Rada Powiatu Wałbrzyskiego 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Mając na celu uhonorowanie osób fizycznych, prawnych, jednostek organizacyjnych lub uhonorowanie 

pośmiertne, jako wyraz uznania za wybitne zasługi oraz szczególne osiągnięcia w służbie publicznej, twórczości 

literackiej, artystycznej, jak również za pojedynczy czyn o wyjątkowym znaczeniu dla Powiatu i jego 

mieszkańców, Rada Powiatu Wałbrzyskiego nadaje tytuł „Zasłużony dla Powiatu Wałbrzyskiego”, zwany dalej 

„tytułem”. 

2. Tytuł ma charakter honorowy i nie wiąże się z gratyfikacjami finansowymi. 

§ 2. 1. Wnioski o nadanie tytułu należy kierować do Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego, który: 

1) dokonuje analizy wniosków pod względem formalno-prawnym; 

2) występuje do wnioskodawców o uzupełnienie wniosków w sytuacji, gdy zostały złożone z uchybieniem 

przepisów określonych niniejszym regulaminem; 

3) przedkłada Radzie Powiatu zaopiniowane wnioski wraz z projektem uchwały o przyznanie tytułu; 

4) występuje do Rady Powiatu o pozbawienie tytułu w razie stwierdzenia, że uhonorowany dopuścił się czynu, 

wskutek czego stał się niegodny nadanego tytułu. 

2. Wniosek o nadanie tytułu osobie fizycznej powinien zawierać: 

1) dane personalne kandydata do wyróżnienia oraz charakterystykę działalności uzasadniającą nadanie tytułu. 

Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały; 

2) klauzulę informacyjną stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

3. Wniosek o nadanie tytułu podmiotowi niebędącemu osobą fizyczną powinien zawierać nazwę jednostki, 

adres i charakterystykę działalności uzasadniającą nadanie tytułu. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 3  

do niniejszej uchwały. 

4. Wnioski, o których mowa w ust. 2 i 3 muszą zawierać pisemną zgodę kandydata zgłoszonego do tytułu. 

Nie dotyczy wniosku o nadanie tytułu pośmiertnie. 
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§ 3. Nadanie tytułu odbywa się w sposób uroczysty podczas sesji Rady Powiatu lub w innych uroczystych 

okolicznościach uzasadniających jego nadanie. 

§ 4. Nadanie tytułu łączy się z wręczeniem laureatowi: 

1) osobie wyróżnionej - aktu nadania tytułu, wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały  

oraz pamiątkowej przypinki, wzór stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały; 

2) organizacji bądź instytucji wyróżnionej - aktu nadania tytułu, wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszej 

uchwały oraz pamiątkowego graweru, wzór stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały. 

§ 5. Listę osób i podmiotów nagrodzonych tytułem podaje się do publicznej wiadomości poprzez 

zamieszczenie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu. 

§ 6. Tytuł może być przyznany tej samej osobie tylko jeden raz. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wałbrzyskiego. 

§ 8. 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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Załącznik nr 1 do uchwały nr XXVII/49/2021 

Rady Powiatu Wałbrzyskiego 

z dnia 30 września 2021 r. 

 

 

wniosek o nadanie tytułu osobie fizycznej 

WNIOSEK 

o przyznanie tytułu honorowego 

„Zasłużony dla Powiatu Wałbrzyskiego” 

Nazwisko i imię kandydata: …………………………. 

Imiona rodziców: ……………………………. 

Data i miejsce urodzenia: ………………………. 

Uzasadnienie wniosku: 

(zawierające w szczególności informacje dotyczące całokształtu dotychczasowej działalności  

lub informacje o osiągnięciach, za które tytuł ma być przyznany oraz wskazanie ponadgminnego, 

regionalnego, bądź ogólnokrajowego charakteru działalności lub osiągnięcia i jego znaczenie dla powiatu) 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

Załączniki (dokumenty potwierdzające dorobek kandydata do nagrody oraz zgoda kandydata na zgłoszenie 

do tytułu): 

1. ……………………………………………………………………………. 

2. ……………………………………………………………………………. 

3. ……………………………………………………………………………. 

 

………………………………….                              …………………………… 

       (miejscowość i data)                                                           (podpis)
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Załącznik nr 2 do uchwały nr XXVII/49/2021 

Rady Powiatu Wałbrzyskiego 

z dnia 30 września 2021 r. 

 

 

WNIOSEK o przyznanie tytułu honorowego 

„Zasłużony dla Powiatu Wałbrzyskiego” (dla osoby prawnej, organizacji i instytucji) 

Wzór 

Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

informuję, że 

1. Administratorem danych osobowych jest Rada Powiatu Wałbrzyskiego: 

dane kontaktowe: al. Wyzwolenia 20-24  58-300 Wałbrzych 

Telefon: (74) 8460 630. 

2. Z inspektorem ochrony danych może Pan/i skontaktować się poprzez adres e-mail:   

s.lewandowski@powiatwalbrzyski.pl lub telefonicznie (74) 8460 611  

3. Celem przetwarzania danych osobowych jest nadanie tytułu „Zasłużonego dla Powiatu Wałbrzyskiego”. 

4. Odbiorcami danych osobowych są: Starostwo Powiatu w Wałbrzychu oraz podmiot świadczący obsługę 

prawną na rzecz administratora. 

5. Pana/i dane osobowe będą przechowywane zgodnie z kategorią archiwalną A tj. przez okres 25 lat po czym 

zostaną przekazane do właściwego archiwum państwowego. 

6. Ma Pan/i  prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także  prawo do przenoszenia danych. 

7. Ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Podanie przez Pana/i danych osobowych jest dobrowolne lecz konieczne do rozpatrzenia wniosku  

o nadanie tytułu „Zasłużony dla Powiatu Wałbrzyskiego” i podjęcia uchwały przez Radę Powiatu Wałbrzyskiego. 

 

…………………………….. …………………………………                ………………………… 

miejscowość i data  podpis wnioskodawcy   podpis osoby nominowanej 

Zgoda na wykorzystanie danych osobowych i wizerunkowych 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunkowych w przestrzeni publicznej  

i w mediach w związku z nominacją do tytułu „Zasłużony dla Powiatu Wałbrzyskiego”. 

 

…………………………….. …………………………………               ………………………… 

miejscowość i data    podpis wnioskodawcy     podpis osoby nominowanej
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Załącznik nr 3 do uchwały nr XXVII/49/2021 

Rady Powiatu Wałbrzyskiego 

z dnia 30 września 2021 r. 

 

 

WNIOSEK o przyznanie tytułu honorowego 

„Zasłużony dla Powiatu Wałbrzyskiego” 

(dla osoby prawnej, organizacji i instytucji) 

1. Nazwa kandydata: …………………………. 

2. Siedziba kandydata: ……………………………. 

3. Status prawny kandydata: ………………………. 

4. Uzasadnienie wniosku (Szczegółowy opis zasług kandydata uzasadniających przyznanie tytułu) 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

5. Załączniki (dokumenty potwierdzające dorobek kandydata do nagrody): 

1) ……………………………………………………………………………. 

2) ……………………………………………………………………………. 

3) ……………………………………………………………………………. 

6. Nazwa, adres, telefon, wnioskodawcy:………………………………………………….. 

7. Zgoda kandydata na wszczęcie procedury dotyczącej przyznanie tytułu:  

............................................................................... 

 

………………………………….                              …………………………… 

(miejscowość i data)                                                                   (podpis)
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Załącznik nr 4 do uchwały nr XXVII/49/2021 

Rady Powiatu Wałbrzyskiego 

z dnia 30 września 2021 r. 

 

 

Wzór 

 

Akt nr ….. nadania tytułu 

Zasłużonego dla Powiatu Wałbrzyskiego 

Na podstawie uchwały nr …. Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia ….…. 

w sprawie ustalenia regulaminu nadania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Wałbrzyskiego” nadaję 

………………………………………………………………………………………….…….. 

(imię i nazwisko, nazwa osoby prawnej/organizacji) 

………………………………………………………………………………………….…….. 

(adres siedziby osoby prawnej/organizacji) 

 

tytułu 

„Zasłużony dla Powiatu Wałbrzyskiego”  

 

………………………………………………           ………………………………………….…….. 

  Starosta Wałbrzyski       Przewodniczący Rady Powiatu  
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Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXVII/49/2021 

Rady Powiatu Wałbrzyskiego 

z dnia 30 września 2021 r. 

 

POWIAT WAŁBRZYSKI  

 

 

 

Wzór  

    

W uznaniu za wybitne zasługi dla  Powiatu Wałbrzyskiego oraz uhonorowanie szczególnych 

osiągnięć w służbie publicznej ….  Rada Powiatu Wałbrzyskiego uchwałą Nr ….. z dnia  ….. nadaje tytuł 

honorowy 

„Zasłużony dla Powiatu Wałbrzyskiego” 

Panu/i 

(lub nazwa organizacji, instytucji …) 

 

 

Wałbrzych, dnia …………. 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 8 – Poz. 4663


		2021-10-13T10:05:03+0000
	Polska
	Milena Pigdanowicz-Fidera
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




