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UCHWAŁA NR VI/56/2019
Rady Powiatu w Lubaczowie
z dnia 29 marca 2019 r.
w sprawie ustanowienia tytułu honorowego „Zasłużony
dla Powiatu Lubaczowskiego” oraz zasad jego nadawania.
Na podstawie art.4 ust.1 pkt 21 oraz art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2019r., poz. 511) oraz §11 pkt 14 Statutu Powiatu Lubaczowskiego
uchwalonego uchwałą Nr XX/185/2000 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 30 listopada 2000r. ( t.j.
Dz.Urz. Woj. Podkarpackiego z 2018r. poz. 3439 z późn. zm. ) Rada Powiatu w Lubaczowie, uchwala
co następuje:
§1.
Ustanawia się tytuł honorowy „Zasłużony dla Powiatu Lubaczowskiego”, zwany dalej „Tytułem”,
nadawany przez Radę Powiatu Lubaczowskiego, jako wyraz szczególnego uznania i wyróżnienia za
wybitne zasługi dla rozwoju Powiatu Lubaczowskiego i rozsławienia jego imienia.
§2.
1 . Tytuł może być nadawany obywatelom polskim i cudzoziemcom.
2 . Można go nadać osobie żyjącej, za jej zgodą.
3 . Tytuł może być nadany również pośmiertnie.
4 . Tej samej osobie tytuł może być nadany tylko raz.
§3.
1 . Tytuł nadawany jest uchwałą Rady Powiatu Lubaczowskiego na wniosek:
1 ) Przewodniczącego Rady Powiatu Lubaczowskiego;
2 ) Zarządu Powiatu Lubaczowskiego;
3 ) komisji stałych Rady Powiatu Lubaczowskiego;
4 ) stowarzyszenia, organizacji społeczno-politycznej i wyznaniowej oraz grupy mieszkańców
składających się z co najmniej 50 osób.
2 . Pisemny wniosek o nadanie tytułu powinien zawierać:
1 ) imię i nazwisko kandydata;
2 ) data i miejsce urodzenia;
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3 ) obywatelstwo;
4 ) miejsce zamieszkania;
5 ) prezentacja zawodowej i społecznej działalności kandydata;
6 ) uzasadnienie wniosku ( szczegółowa charakterystyka dokonań kandydata uzasadniająca
nadanie tytułu );
7 ) pisemna zgoda (w przypadku osoby żyjącej).
3 . Wzór wniosku stanowi załącznik Nr 1 do Uchwały.
§4.
1 . Wnioski o nadanie tytułu opiniuje Komisja Tytułu Honorowego, zwana dalej „Komisją” .
2 . W skład Komisji wchodzą :
1 ) Przewodniczący Rady Powiatu Lubaczowskiego;
2 ) Wiceprzewodniczący Rady;
3 ) Starosta Lubaczowski;
4 ) przewodniczący komisji Rady Powiatu.
3 . Pracą Komisji kieruje Przewodniczący wybierany przez członków ze składu Komisji.
4 . Kryteria oceny wniosków oraz tryb pracy Komisji określa Regulamin, stanowiący załącznik Nr
2 do uchwały.
§5.
Po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Rada Powiatu Lubaczowskiego podejmuje uchwałę
w sprawie nadania Tytułu.
§6.
Osoba uhonorowana Tytułem otrzymuje akt nadania potwierdzający przyznanie Tytułu. Wzór aktu
nadania Tytułu stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
§7.
1 . Wręczenia aktu nadania dokonuje Przewodniczący Rady wspólnie ze Starostą Lubaczowskim
na sesji Rady Powiatu.
2 . Wręczenie aktu nadania Tytułu powinno mieć charakter uroczysty.
3 . W przypadku nadania tytułu pośmiertnie, stosuje się ceremoniał ustalany każdorazowo
odpowiednio dla okoliczności.
§8.
Osoby, którym nadano Tytuł wpisywane są do Księgi „Zasłużonych dla Powiatu Lubaczowskiego”.
Wpis powinien zawierać, krótką informację o osobie uhonorowanej.
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§9.
Listę osób uhonorowanych podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie informacji
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Powiatu Lubaczowskiego.
§ 10 .
Koszty wynikające z nadawania Tytułu pokrywane są z budżetu Powiatu Lubaczowskiego.
§ 11 .
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Lubaczowskiego.
§ 12 .
Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego.
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