
 
 

Załącznik Nr 1  
do Uchwały XXXV/193/2009 

Rady Powiatu w Szydłowcu 
z dnia 18 grudnia 2009r. 

REGULAMIN 

PRZYZNAWANIA 

TYTUŁU   -  „ZASŁU śONY DLA POWIATU SZYDŁOWIECKIEGO" 

 

§ 1 
 
 

    „Tytuł " ZasłuŜony dla Powiatu Szydłowieckiego" zwany dalej tytułem, moŜe być nadany: 

a) osobom fizycznym, 

b) osobom prawnym, 

c) organizacjom nie posiadającym osobowości prawnej, 

d) innym podmiotom działającym na terenie powiatu. 

 

§ 2 
 

„Tytuł” nadaje Rada Powiatu w Szydłowcu z inicjatywy własnej, albo na wniosek: 

a) Przewodniczącego Rady Powiatu w Szydłowcu, 

b) Komisji Stałych Rady Powiatu, 

c) Starosty Szydłowieckiego. 

d) Zarządu Powiatu. 

 

§ 3 
 

1. Wniosek o nadanie Tytułu „ZasłuŜony dla Powiatu Szydłowieckiego” rozpatruje                     

i opiniuje Kapituła. 

2. Kapituła Tytułu składa się z 10 osób:  

a) Przewodniczącego Rady Powiatu, 

b) Wiceprzewodniczących Rady Powiatu, 

c) Starosty Szydłowieckiego, 

d) Wicestarosty, 

e) Sekretarz Powiatu, 

f) Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, 

g) Przewodniczącego BudŜetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa 

h) Przewodniczącego Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Rodziny, 

i) Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury i Bezpieczeństwa. 

 

 

 



 

3. Funkcję Przewodniczącego Kapituły pełni Przewodniczący Rady Powiatu. 

4. Kapituła „Tytułu” wybiera ze swojego grona Sekretarza Kapituły odpowiedzialnego za 

prowadzenie dokumentacji związanej z przyznawaniem „Tytułu”. 

5. Członkowie Kapituły nie mogą się ubiegać o przyznanie „Tytułu” w czasie swojej  

      kadencji. 

6. Wnioski o nadanie „Tytułu” wnoszone są do Kapituły.  

7. Wniosek o nadanie „Tytułu” powinien być uzasadniony i zawierać wyczerpujący      

opis wyróŜnianych dzieł, działań lub dokonań. 

8. Decyzje Kapituły zapadają w głosowaniu tajnym bezwzględną większością 

ustalonego składu liczbowego Kapituły i są ostateczne. 

9. O fakcie nadanie „Tytułu” Kapituła zawiadamia wyróŜnionych autorów                        

dzieł, działań  i dokonań, podając jednocześnie datę dekoracji. 

 

§ 4 
 

1. Wniosek  o nadanie „Tytułu” powinien być sporządzony na formularzu według ustalonego  

wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu. 

2. Wniosek winien zawierać: 

a) dokładne dane personalne osoby fizycznej lub pełną nazwę osoby prawnej bądź    

podmiotu, którego wniosek dotyczy, 

b) konkretny opis zasług uzasadniających przyznanie tytułu, 

c) inne dane uzasadniające wniosek. 

3. Wniosek   naleŜy  kierować  do  Kapituły,  co  najmniej  na  dwa  miesiące  przed  

planowanym  wręczeniem tytułu . 

§ 5 
 

1. Wręczenie „Tytułu” „ZasłuŜony dla Powiatu Szydłowieckiego” odbywa się raz w roku                  

w sposób uroczysty na Sesji Rady Powiatu w Szydłowcu. 

2. „Tytuł” wręcza w imieniu Rady Powiatu: 

- Przewodniczący Rady Powiatu w Szydłowcu wraz ze Starostą Szydłowieckim, a w razie 

jego nieobecności z Wicestarostą - na Sesji Rady, 

 

§ 6 
 

Ewidencję przyznanych wyróŜnień honorowych prowadzi Starosta Szydłowiecki lub 

upowaŜniona przez niego osoba. 

 

 



Załącznik nr 1 
do Regulaminu przyznawania Tytułu 

„ZasłuŜony dla Powiatu Szydłowieckiego”  
 

WNIOSEK 

o nadanie Tytułu   
„ZasłuŜony dla Powiatu Szydłowieckiego” 

 
 
....................................................................................................................................................... 
            (Imię i Nazwisko lub nazwa wnioskodawcy oraz jego adres zamieszkania lub siedziby) 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
 

Wnioskuję o nadanie Tytułu 

„ZasłuŜony dla Powiatu Szydłowieckiego” dla: 
 
 
....................................................................................................................................................... 

(Imię i Nazwisko lub nazwa kandydata do tytułu oraz jego adres zamieszkania lub siedziby) 
 

....................................................................................................................................................... 
data urodzenia   ………………………………………………………………………….. 

miejsce urodzenia  … ………………………………………………………………………. 

imię ojca i matki …………………………………………………………………………... 

obywatelstwo  ………………………………………………………………………… 

zawód   …………………………………………………………………………... 

wykształcenie  ………………………………………………………………………… 

miejsce pracy  ………………………………………………………………………… 

czy był karany tak, czy nie……………………………………………………………………… 

 
 
Uzasadnienie: 
(zawierające w szczególności informacje dotyczące całokształtu dotychczasowej działalności lub 
informacje o osiągnięciach, za które tytuł  ma być przyznany.): 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 



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

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

 
Dotychczas otrzymane nagrody przez kandydata (rodzaj i rok przyznania): 
 

1. ........................................................................................................................................... 

2. ........................................................................................................................................... 

3. ........................................................................................................................................... 

4. ........................................................................................................................................... 

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

          miejscowość i data                                                                       podpis wnioskodawcy 
                         

 

 
 

 



 
 
 
 
Załączniki (dokumenty potwierdzające dorobek kandydata): 
 

1. ............................................................................................................................ 

2. ............................................................................................................................ 

            3. ............................................................................................................................ 
 
 
  …………………………….. 
                   podpis opiniującego  

 
 

 
Opiniuj ący: 
 

 
 

       
 

 
Data złoŜenia wniosku: ……………………………………………………………………… 

 

Adnotacja o zarejestrowaniu wniosku w rejestrze: ……………………………………………….. 

 

 

Opinia Kapituły: 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

     …………………………….. 
        podpis Przewodniczącego Kapituły  

 
 

Adnotacja o decyzji Rady Powiatu:   ……………………………………………… 

 
 
 


