
Załącznik do uchwały Nr VII/43/19

Rady Powiatu Dzierżoniowskiego

z dnia 28 maja 2019 r.

Regulamin przyznawania Tytułu Honorowego "Ambasador Powiatu Dzierżoniowskiego"

§1

1. Tytuł Honorowy "Zasłużony dla Powiatu Dzierżoniowskiego", zwany dalej "Tytułem", ustanowiony jest  
jako  wyraz uznania  za  wybitne  zasługi  w działalności  społecznej,  gospodarczej,  kulturalnej,  sportowej  
i edukacyjnej, stanowiące istotny wkład w rozwój i promocję Powiatu Dzierżoniowskiego. 

2.  Tytuł  nadaje  się  osobom fizycznym,  osobom prawnym,  organizacjom społecznym,  stowarzyszeniom, 
instytucjom oraz  innym podmiotom,  które  w  widoczny sposób  przyczyniły się  do  rozwoju  i  promocji 
Powiatu Dzierżoniowskiego.

§2

1. Tytuł przyznaje Rada Powiatu Dzierżoniowskiego w drodze uchwały.
2. Tytuł przyznawany jest jeden raz w danym roku kalendarzowym.

§3

Wnioskodawcami przyznania Tytułu określonego w § 1 mogą być:
1) Przewodniczący Rady Powiatu Dzierżoniowskiego;
2) Starosta Dzierżoniowski;
3) pełnoletni mieszkańcy Powiatu Dzierżoniowskiego w liczbie co najmniej 100;
4) organizacje społeczne, stowarzyszenia, fundacje, instytucje i inne podmioty o zasięgu co najmniej 
powiatowym.

§4

1. Wniosek o przyznanie Tytułu osobie fizycznej powinien zawierać:
1) imię i nazwisko,
2) datę i miejsce urodzenia,
3) adres zamieszkania, 
4) szczegółowe uzasadnienie ze wskazaniem szczególnych zasług Kandydata na rzecz rozwoju i promocji 
Powiatu Dzierżoniowskiego,
5) dane osobowe i kontaktowe wnioskodawcy oraz jego czytelny podpis,
6) zgodę Kandydata do Tytułu potwierdzoną pisemnie.

2. Wniosek o przyznanie Tytułu osobom prawnym, organizacjom społecznym, stowarzyszeniom, 
instytucjom oraz innym podmiotom, powinien zawierać:
1) nazwę podmiotu,
2) siedzibę podmiotu,
3) przedmiot statutowej działalności,
4) szczegółowe uzasadnienie ze wskazaniem szczególnych zasług na rzecz rozwoju i promocji Powiatu 
Dzierżoniowskiego,
5) dane osobowe i kontaktowe wnioskodawcy oraz jego czytelny podpis,
6) zgodę przedstawiciela Kandydata do Tytułu potwierdzoną pisemnie.



3. Wzory wniosków o przyznanie Tytułu stanowią załączniki nr 1 i 2 do niniejszego Regulaminu.
4. Wniosek złożony przez mieszkańców Powiatu Dzierżoniowskiego musi zawierać ich dane: imię, 
nazwisko, adres zamieszkania, własnoręczny i czytelny podpis.
5. Wnioski o przyznanie Tytułu składa się do Rady Powiatu Dzierżoniowskiego, ul. Świdnicka 38, 58-200 
Dzierżoniów.

§5

1. Analizy formalnej i merytorycznej wniosków o nadanie Tytułu dokonuje komisja doraźna Rady Powiatu 
Dzierżoniowskiego, powołana do tych zadań. 
2. Skład komisji doraźnej oraz jej przewodniczącego wybiera ze swojego grona Rada Powiatu 
Dzierżoniowskiego w drodze uchwały.
3. Komisja doraźna może liczyć maksymalnie 5 członków.

         §6

1. Przewodniczący Rady Powiatu Dzierżoniowskiego przedstawia Radzie Powiatu Dzierżoniowskiego 
projekt uchwały w sprawie nadania Tytułu wraz z uzasadnieniem przygotowanym przez komisję doraźną 
i poddaje go pod głosowanie. 
2. Nadanie Tytułu łączy się z wręczeniem laureatowi Aktu Przyznania Tytułu Honorowego „Ambasador 
Powiatu Dzierżoniowskiego”, którego dokonuje w sposób uroczysty Przewodniczący Rady Powiatu 
Dzierżoniowskiego i Starosta Dzierżoniowski, podczas sesji Rady Powiatu Dzierżoniowskiego.

§7 

1. Uhonorowani tytułem są wpisywani do Księgi Ambasadorów Powiatu Dzierżoniowskiego.
2. Uhonorowanym przysługuje prawo do:
1) używania Tytułu Honorowego „Ambasador Powiatu Dzierżoniowskiego”,
2) uczestniczenia na prawach gościa honorowego w sesjach Rady Powiatu Dzierżoniowskiego oraz w 
uroczystościach organizowanych przez Powiat Dzierżoniowski.

§8

W przypadku istotnych naruszeń zasad współżycia społecznego Rada Powiatu Dzierżoniowskiego, w drodze 
uchwały, może pozbawić laureata prawa do Tytułu.

§9

Obsługę techniczną komisji doraźnej i prowadzenie Księgi Ambasadorów Powiatu Dzierżoniowskiego 
zapewnia Starosta Dzierżoniowski. 


