
UCHWAŁA NR XXXVIII/208/2014
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO

z dnia 16 stycznia 2014 r.

w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej i Medalu Honorowego za Zasługi dla Powiatu Toruńskiego, 
zasad i trybu ich nadawania i wręczania oraz sposobu noszenia odznaki 

Na podstawie art. 3, art. 4 ust. 3, w związku z art. 2a ust. 3 pkt 1 i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 
1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. Nr 31, poz. 130 z późn. zm.1) ) po uzyskaniu pozytywnej opinii Ministra 
Administracji i Cyfryzacji oraz wyrażeniu zgody przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej uchwala się, co 
następuje: 

§ 1. Ustanawia się Odznakę Honorową za Zasługi dla Powiatu Toruńskiego. 

§ 2. 1. Wzór odznaki stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Wzory dyplomu i legitymacji wydawanych do odznaki stanowią odpowiednio załączniki nr 2 i nr 3 do 
niniejszej uchwały. 

§ 3. Ustanawia się Medal Honorowy za Zasługi dla Powiatu Toruńskiego. 

§ 4. 1. Wzór medalu stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 

2. Wzór dyplomu wydawanego do medalu stanowi załącznik nr 5. 

§ 5. Regulamin określający zasady i tryb nadawania oraz wręczania odznaki i medalu stanowi załącznik nr 6 do 
niniejszej uchwały. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Toruńskiego. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu 
Toruńskiego 

Andrzej Siemianowski

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 167, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, 
poz. 136, Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 123, poz. 1353 i z 2009 r. Nr 92, poz. 753.
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Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVIII/208/2014 

Rady Powiatu Toruńskiego 

z dnia 16 stycznia 2014 r. 

REGULAMIN 
określający zasady i tryb nadawania oraz wręczania Odznaki Honorowej i Medalu Honorowego za 

Zasługi dla Powiatu Toruńskiego 

§ 1. 1. Przyznanie odznaki jest aktem uhonorowania osoby fizycznej, a medalu organizacji lub instytucji za 
zasługi dla Powiatu Toruńskiego. 

2. Odznaka może być nadawana osobom fizycznym, a medal organizacjom lub instytucjom, zwanymi dalej 
„podmiotem”. 

3. Odznaka może być nadana osobom spoza powiatu, a medal także podmiotom zagranicznym, jako wyraz 
uznania dla ich działalności i zasług dla rozwoju powiatu toruńskiego. 

4. Odznakę lub medal nadaje się podmiotom, które całokształtem działalności, względnie realizacją swoich 
zadań na terenie powiatu toruńskiego przyczyniły się do jego promocji, rozwoju społecznego, gospodarczego, 
kulturalnego, naukowego oraz w zakresie sportu i rekreacji oraz ochrony środowiska, wzbogacając dorobek 
powiatu lub przysporzyły mu dobrego imienia, bądź zasłużyły się jego mieszkańcom. 

§ 2. Odznakę lub medal nadaje się danemu podmiotowi tylko raz. 

§ 3. Odznakę lub medal nadaje Zarząd Powiatuz własnej inicjatywy lub na wniosek: 

1) komisji stałych Rady Powiatu, 

2) radnych w liczbie co najmniej 4 osób, 

3) innych podmiotów mających siedzibę lub działających na terenie powiatu toruńskiego. 

§ 4. 1. Wniosek o przyznanie odznaki osobie fizycznej powinien zawierać dane osobowe osoby przedstawionej 
do wyróżnienia oraz uzasadnienie. 

2. Wniosek o przyznanie medalu podmiotowi niebędącemu osobą fizyczną winien zawierać nazwę, adres 
i siedzibę oraz charakterystykę dokonań danego podmiotu uzasadniającą przyznanie medalu. 

3. W uzasadnieniu wniosku powinno się przedstawiać konkretne zasługi włożone w rozwój i promocję powiatu 
toruńskiego, wykraczające poza podstawowe obowiązki statutowe lub zawodowe oraz dokonania przynoszące 
wymierne korzyści dla mieszkańców powiatu. Opis działalności zawodowej i społecznej osoby fizycznej nie może 
ograniczać się do prezentacji przebiegu kariery zawodowej lub działalności społecznej, wykazu zajmowanych 
stanowisk lub pełnionej funkcji. 

4. Wzór wniosku o nadanie odznaki, o którym mowa w ust. 1 określa załącznik nr 1 do niniejszego 
regulaminu. 

5. Wzór wniosku o nadanie medalu, o którym mowa w ust. 2 określa załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. 

§ 5. 1. Wniosek o nadanie odznaki lub medalu należy zgłaszać do Zarządu Powiatu. 

2. Wnioski o nadanie odznaki lub medalu opiniują właściwe komisje Rady Powiatu Toruńskiego. 

3. W przypadku, gdy wniosek sporządzono z uchybieniem przepisów niniejszego regulaminu, komisja wzywa 
wnioskodawcę do jego uzupełnienia. 

§ 6. 1. Wręczenie odznaki lub medalu odbywa się w sposób uroczysty na sesji Rady Powiatu Toruńskiego lub 
w innych okolicznościach uzasadniających wręczenie - w terminie i miejscu ustalonym przez Zarząd Powiatu. 

2. Aktu dekoracji dokonują Starosta Toruński i Przewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego lub z ich 
upoważnienia odpowiednio Wicestarosta i Wiceprzewodniczący Rady. 
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3. Wyróżnionym podmiotom wręcza się odznakę lub medal wraz z dyplomem, stanowiącym akt nadawczy. 
Osobom fizycznym wręcza się dodatkowo legitymację poświadczającą fakt nadania. 

§ 7. Obsługę organizacyjno-techniczną w zakresie spraw związanych z nadawaniem odznaki orazewidencję 
podmiotów wyróżnionych odznaką prowadzi Biuro Rady. 

§ 8. Rada Powiatu Toruńskiego może podjąć decyzję o pozbawieniu odznaki lub medalu, na wniosek Zarządu 
Powiatu po zasięgnięciu opinii wnioskodawcy, w razie stwierdzenia, że: 

1) nadanie odznaki lub medalu nastąpiło w wyniku wprowadzenia w błąd, lub 

2) wyróżniony dopuścił się czynu, wskutek którego stał się niegodny odznaki lub medalu. 

§ 9. 1. Koszty związane z nadawaniem odznaki i medalu pokrywane są z budżetu powiatu. 

2. W przypadku zgubienia, zniszczenia lub kradzieży odznaki, medalu lub legitymacji – może być wydany ich 
duplikat. 

3. Fakt wydania wtórnika odznaki, medalu i legitymacji, odnotowuje się w prowadzonej ewidencji. 
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Załącznik Nr 1 do Regulaminu 

Wzór wniosku o nadanie Odznaki Honorowej 
za Zasługi dla Powiatu Toruńskiego 

- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Nr kolejny w ewidencji 
wniosku .................... 

Wypełniać maszynowo 

lub pismem 

drukowanym 

Wniosek o nadanie Odznaki Honorowej 

za Zasługi dla Powiatu Toruńskiego 

 
1. Dane ogólne 
a) Nazwisko 
b)Imiona 
c) Imię ojca 

a) ............................................................ 
b) ........................................................... 
c)……………………………………… 

2. Data i miejsce urodzenia 

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

3. Obywatelstwo 

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

4. Miejsce zamieszkania (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu) 

5. Miejsce pracy (stanowisko) lub rodzaj wykonywanej działalności 

6. Szczegółowe uzasadnienie wniosku 

7. Oznaczenie wnioskodawcy 

data ,           miejscowość,                 nazwa wnioskodawcy,              własnoręczny podpis 

8. Opinia właściwej Komisji Rady Powiatu: 
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Miejscowość,                  data,                             podpisy: 

9.Opinia Zarządu Powiatu z uzasadnieniem: 

Nr protokołu ……… 

Miejscowość,                  data,                             podpisy: 

10. Uchwałą Nr ……… Zarządu Powiatu z dnia ………………..    przyznano Odznakę 
Honorową za Zasługi dla Powiatu Toruńskiego/ oddalono wniosek o nadanie Odznaki 
Honorowej za Zasługi dla Powiatu Toruńskiego” 

Miejscowość,                    data,                                 podpisy: 

—————————————————————————————————————————————————————————
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Załącznik Nr 2 do Regulaminu 

Wzór wniosku o nadanie Medalu Honorowego 
za Zasługi dla Powiatu Toruńskiego 

- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Nr kolejny w ewidencji 
wniosku .............. 

Wypełniać maszynowo 

lub pismem 

drukowanym 

Wniosek o nadanie Medalu Honorowego 

za Zasługi dla Powiatu Toruńskiego 

 
1. Dane ogólne 
a) Nazwa podmiotu 

b)NIP/Regon 

a) ............................................................ 

b) .......................................................... 

2. Adres siedziby (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu) 

3. Szczegółowe uzasadnienie wniosku 

4. Oznaczenie wnioskodawcy 

data ,          miejscowość,                nazwa wnioskodawcy,             własnoręczny podpis 

5. Opinia właściwej Komisji Rady Powiatu: 

Miejscowość,                  data,                             podpisy: 

6.Opinia Zarządu Powiatu z uzasadnieniem 
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Nr protokołu ……… 

Miejscowość,                  data,                             podpisy: 

7. Uchwałą Nr ………… Zarządu Powiatu z dnia ………………..    przyznano Medal 
Honorowy za Zasługi dla Powiatu Toruńskiego/oddalono wniosek o nadanie Medalu 
Honorowego za Zasługi dla Powiatu Toruńskiego. 

Miejscowość,                    data,                                 podpisy: 
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