UCHWAŁA NR XXIII/294/2017
RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO
z dnia 22 kwietnia 2017 r.
w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej Powiatu Aleksandrowskiego, ustalenia jej
wzoru oraz zasad i trybu nadawania, a także sposobu jej noszenia
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym ( Dz. U. z 2016 r., poz. 814 z późn. zm.1 ) oraz art. 3 ust. 1 – 3, art. 4 ust. 3 i art.
6 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach ( Dz. U. z 2016 r., poz.
38), uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Mając na celu odpowiednie uhonorowanie, wyróżnienie obywateli,
instytucji i organizacji pozarządowych, które całokształtem działalności zawodowej,
społecznej i publicznej, względnie realizacją swoich działań w sposób szczególny przyczyniły
się do gospodarczego, kulturalnego i społecznego rozwoju Powiatu Aleksandrowskiego
ustanawia się Odznakę Honorową Powiatu Aleksandrowskiego, zwaną dalej Odznaką
Honorową.
2. Odznaka dwustronna, wykonana z metalu w kolorze srebrnym ma kształt
okrągłego medalu o średnicy 36 mm, z uszkiem i kółkiem do zawieszenia na wstążce.
Na stronie licowej widnieje pośrodku wypukły wizerunek herbu Powiatu Aleksandrowskiego,
zgodny z ustalonym wzorem, w górnym łuku wypukły majuskułowy napis „Zasłużony dla
Powiatu Aleksandrowskiego” i w dolnym łuku wypukły majuskułowy napis „Super Omnia
Optime Merito” co w języku polskim znaczy „Ponad wszystko dobrze zasłużony”. Napisy
oddzielone są dywizorami w kształcie kropek. Na odwrocie wypukłe kontury granic Powiatu
Aleksandrowskiego z wyodrębnionymi granicami gmin wchodzących terytorialnie w skład
Powiatu Aleksandrowskiego z punktowo zaznaczonymi siedzibami urzędów gminnych,
po lewej stronie wypukły majuskułowy napis „Powiat Aleksandrowski”. Odznaka zawieszona
na wstążce z rypsu jedwabnego szerokości 36 mm, tkanej w pięć pasów pionowych,
w kolejności barw: żółty o szerokości 7 mm, biały o szerokości 7 mm, czerwony o szerokości
8 mm, biały o szerokości 7 mm, żółty o szerokości 7 mm.
3. Wzór Odznaki Honorowej określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Ustanawia się następujące obszary, w jakich Odznaka Honorowa może być
nadawana:
1) działalność samorządowa;
2) działalność społeczna;
3) działalność edukacyjno-kulturalna;
4) działalność gospodarcza;
5) działalność sportowa.
§ 3. Tryb składania zgłoszeń w sprawie nadania, zasady nadawania, wręczania
i sposobu noszenia Odznaki Honorowej określa Regulamin Odznaki Honorowej Powiatu
Aleksandrowskiego stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r., poz. 1579 i poz. 1948;

§ 4. Wzór dyplomu potwierdzającego nadanie Odznaki Honorowej określa
załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Aleksandrowskiemu.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Uzasadnienie

Ustanowienie Odznaki Honorowej Powiatu Aleksandrowskiego ma na celu
uhonorowanie oraz wyróżnienie mieszkańców Powiatu Aleksandrowskiego oraz innych osób,
które całokształtem działalności zawodowej, społecznej i publicznej, względnie realizacją
swoich działań w sposób szczególny przyczyniły się do gospodarczego, kulturalnego
i społecznego rozwoju Powiatu Aleksandrowskiego.
Zgodnie z ustawą o odznakach i mundurach (Dz. U. z 2016 r., poz. 38 ) odznaki
honorowe za zasługi w działalności państwowej i społecznej na rzecz określonej jednostki
samorządu terytorialnego są ustanawiane przez organ stanowiący tej jednostki.
Samorządowe odznaki honorowe, podobnie jak herby, flagi, emblematy oraz insygnia,
podlegają uwzględnieniu przy ich ustanawianiu zgodności z zasadami heraldyki, weksylologii
i miejscowej tradycji oraz konieczności zasięgnięcia opinii ministra właściwego do spraw
administracji publicznej.

Ponadto ustalenie wzoru odznaki honorowej oraz sposobu jej

noszenia wymaga zgody Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
W związku z pozytywną opinią Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
wyrażoną w piśmie nr DAP-WSUST-73-56/2016KH-386 z dnia 23 grudnia 2016 r., której
podstawę stanowi uchwała nr 95-386/O/2016 Komisji Heraldycznej z dnia 2 grudnia 2016 r.,
zawierająca merytoryczną ocenę projektu Odznaki w zakresie jego zgodności z zasadami
heraldyki, weksylologii i miejscową tradycją historyczną oraz po uzyskaniu zgody Prezydenta
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Aleksandrowskiego wnosi do Wysokiej Rady o podjęcie uchwały w przedstawionej wersji.

