
UCHWAŁA NR 561/2022  

ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO 

z dnia 11 maja 2022 r. 
  

w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania Nagrody Starosty Toruńskiego im. Adama 

Schedlin-Czarlińskiego osobom zasłużonym dla rozwoju samorządu terytorialnego i na 

rzecz promocji powiatu toruńskiego, ustanowionej z okazji 30 rocznicy powstania 

powiatu toruńskiego oraz przyjęcia wzoru statuetki  

  

 Na podstawie art. 4 ust 1 pkt 21 oraz art. 32 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku 

o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 528 ) uchwala się, co następuje: 

  

 § 1. Ustanawia się nagrodę Starosty Toruńskiego im. Adama Schedlin-Czarlińskiego 

jako wyróżnienie za szczególne zasługi na rzecz samorządu terytorialnego.  

 

 § 2. Uchwala się: 

1) regulamin przyznawania Nagrody Starosty Toruńskiego im. Adama Schedlin-Czarlińskiego, 

stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały; 

2) wzór statuetki będącej Nagrodą im. Adama Schedlin-Czarlińskiego wraz z opisem, 

stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

  

 § 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Toruńskiemu. 

  

 § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Przewodniczący posiedzenia 

                       Wicestarosta Toruński  

 

    Michał Ramlau 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Załącznik nr 1 

Do Uchwały Nr 561/2022 

ZPT z dnia 11.05.2022 r. 

Regulamin 

przyznawania Nagrody Starosty Toruńskiego  

im. Adama Schedlin-Czarlińskiego 

 
§ 1 

1. Nagroda Starosty Toruńskiego im. Adama Schedlin-Czarlińskiego w formie statuetki, zwana 

w dalszej części „Nagrodą”, jest honorowym wyróżnieniem przyznawanym osobom 

zasłużonym w działalności na rzecz samorządu terytorialnego przez Zarząd Powiatu 

Toruńskiego: 

1) za wybitne zasługi w działalności społecznej i samorządowej, 

2) za działalność na rzecz rozwoju i promocji Powiatu Toruńskiego,  

2. Patronem statuetki jest pierwszy polski starosta toruński Adam Schedlin-Czarliński, patriota, 

działacz niepodległościowy i społeczny. 

§ 2 

Nagroda może być przyznawana osobom fizycznym oraz podmiotom i organizacjom 

działającym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jako wyraz uznania dla ich działalności i 

zasług w zakresie, o którym mowa w § 1 ust. 1. 

 

§ 3 

1. Nagroda przyznawana jest w postaci statuetki wraz z listem okolicznościowym oraz aktem 

nadania.  

2. Nagroda jest tytułem honorowym i nie wiążą się z nią gratyfikacje finansowe. 

 

§ 4 
Nagroda może być przyznana tej samej osobie lub podmiotowi tylko raz. 

 

§ 5 
1. Nagrodę przyznaje Zarząd Powiatu Toruńskiego z własnej inicjatywy lub na wniosek 

radnych Powiatu Toruńskiego w liczbie co najmniej 8;  

2. Wniosek o przyznanie Nagrody powinien zawierać dane zgodnie ze wzorem wniosku, który 

stanowi załącznik do Regulaminu. 

§ 6 
1. Zgłoszenie kandydatów do nagrody dokonuje się poprzez złożenie wniosku, o którym mowa 

w § 5 ust. 2.   

2. Do wniosku można dołączyć kopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia kandydata, 

w tym opinie, rekomendacje, artykuły, itp. Kopie dokumentów mogą być zeskanowane na 

nośnikach elektronicznych i dołączone do wniosku.  

3. Wniosek wraz załącznikami należy złożyć (w kopercie z napisem „Nagroda Starosty 

Toruńskiego im. Adama Schedlin-Czarlińskiego”) w punkcie informacyjnym urzędu lub 

przesłać na adres urzędu: Starostwo Powiatowe w Toruniu, ul. Towarowa 4-6, 87-100 

Toruń, w terminie do 30 marca roku, w którym ma być przyznana nagroda. O dochowaniu 

terminu decyduje data wpływu wniosku do Starostwa Powiatowego w Toruniu.  

4. Wniosek może być także złożony drogą elektroniczną, tj. przesłany na adres e-mail: 

edukacja@powiattorunski.pl (zeskanowany z wymaganymi podpisami i załącznikami)  

w terminie, o którym mowa w ust. 3. Taka forma złożenia wniosku wymaga dostarczenia go 

do Starostwa Powiatowego w Toruniu w wersji papierowej w ciągu najbliższych 7 dni 

roboczych po wymaganym terminie. 

mailto:edukacja@powiattorunski.pl


 

 

§ 7 

Zarząd Powiatu Toruńskiego przyznaje Nagrodę w oparciu o opinie i propozycje „Kapituły ds. 

przyznawania Nagród im. Adama Schedlin-Czarlińskiego”, zwanej dalej „Kapitułą”.  

 

§ 8 

1. Kapituła składa się z następujących osób:  

1) Przewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego lub Wiceprzewodniczący;  

2) Członkowie Zarządu Powiatu Toruńskiego, 

3) Przedstawiciele Klubów Radnych Powiatu Toruńskiego, 

4) laureaci Nagrody Starosty Toruńskiego im. Adama Schedlin-Czarlińskiego. 

2. Przewodniczącym Kapituły jest Starosta Toruński, który powołuje Kapitułę na czas 

trwania jednej kadencji Rady Powiatu Toruńskiego, 

3. Głosowanie członków Kapituły nad zgłoszonymi kandydatami do nagród jest jawne.  

4. Decyzje Kapituły zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy 

jej członków. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego 

Kapituły. 

5. Członkowie Kapituły zobowiązani są do złożenia deklaracji bezstronności. 

6. Z posiedzenia Kapituły sporządzany jest protokół zawierający rekomendowaną listę 

kandydatów. 

7. Protokół jest przedstawiany Zarządowi Powiatu Toruńskiego, który podejmuje ostateczną 

decyzję o przyznaniu Nagród. Od decyzji Zarządu Powiatu Toruńskiego nie przysługuje 

odwołanie. 

8. Sekretarzem Kapituły jest osoba delegowana przez naczelnika właściwego wydziału 

Starostwa Powiatowego w Toruniu. 

9. Siedzibą Kapituły jest Starostwo Powiatowe w Toruniu, ul. Towarowa 4-6. 

 

§ 9 
W roku podjęcia Uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania Nagrody Starosty 

Toruńskiego im. Adama Schedlin-Czarlińskiego osobom zasłużonym dla rozwoju samorządu 

terytorialnego i na rzecz promocji powiatu toruńskiego, ustanowionej z okazji 30 rocznicy 

powstania powiatu toruńskiego oraz przyjęcia wzoru statuetki, Nagroda zostanie przyznana  

z inicjatywy i na wniosek Starosty Toruńskiego z pominięciem Kapituły. 

 

§ 10 
1. Nadanie Nagrody łączy się z: 

1) wręczeniem laureatowi lub jego rodzinie Statuetki z okolicznościowym grawerem, 

2) wpisem do księgi ewidencyjnej Laureatów Nagrody Starosty Toruńskiego im. Adama 

Schedlin-Czarlińskiego. 

§ 11 
1. Wręczenie Nagrody odbywa się w sposób uroczysty na okolicznościowej gali z okazji Dnia 

Samorządu Terytorialnego lub podobnej uroczystości.  

2. Statuetkę wręcza Starosta Toruński, a w razie jego nieobecności Wicestarosta Toruński. 
§ 12 

Ewidencję przyznanych Nagród, o których mowa w § 1 oraz obsługę kancelaryjną prowadzi 

właściwy wydział Starostwa Powiatowego w Toruniu. 

 

 
 



Załącznik nr 2 do 
Uchwały Nr 561/2022
Zarządu Powiatu Toruńskiego
z dnia 11 maja 2022 r.


