Za cznik
do Statutu Powiatu Kaliskiego
REGULAMIN
NADAWANIA ORAZ SPOSOBU WR CZANIA MEDALU
"ZAS U ONY DLA POWIATU KALISKIEGO"

Rozdzia I
Zasady i tryb nadawania Medalu
§1
Medal nadaje Rada Powiatu w drodze uchwa y jako wyró nienie honorowe obywateli i instytucji
w uznaniu szczególnych zas ug dla Powiatu Kaliskiego.
§2
Medal nadawany jest z okazji !wi"ta Powiatu Kaliskiego jako wyró nienie indywidualne lub jako
wyró nienie zbiorowe.
§3
Medal nadaje si" tylko jeden raz i mo e by$ równie nadany po&miertnie.
§4
1. Medal nadaje Rada Powiatu na wniosek Komisji Organizacyjno - Statutowej.
2. Prawo zg aszania kandydatów do nadania Medalu przys uguje: radnym Rady Powiatu, Zarz dowi
Powiatu Kaliskiego, radom i zarz dom samorz dów gminnych z terenu powiatu,
stowarzyszeniom, zwi zkom i innym organizacjom.
§5
1. Udokumentowane wnioski o nadanie Medalu przekazywane winny by$ w formie pisemnej do Biura
Rady, która z kolei przekazuje wnioski do Zarz du Powiatu.
2. Wniosek powinien zawiera$:
1) dok adne dane personalne osoby fizycznej lub pe n nazw" osoby prawnej b d2 organizacji,
której wniosek dotyczy,
2) konkretne opisanie zas ug uzasadniaj cych nadanie Medalu.
3. Termin sk adania zg osze5 kandydatów up ywa 31 pa2dziernika ka dego roku kalendarzowego.
§6
Wnioski z kandydaturami Zarz d Powiatu przekazuje do Komisji Organizacyjno - Statutowej, która je
opracowuje oraz opiniuje i po ewentualnym zasi"gni"ciu opinii innych merytorycznych Komisji Rady
Powiatu, przedk ada Radzie Powiatu wniosek dotycz cy zakwalifikowanych kandydatów do nadania
Medalu.
§7
Liczba przyznanych Medali nie powinna przekracza$ 3 w ci gu roku kalendarzowego.
§8
1. Medale nadaje Rada Powiatu w drodze uchwa y podj"tej zwyk
2. Ewidencj" nadanych Medali prowadzi Biuro Rady.

wi"kszo&ci g osów.

Rozdzia II
Wr3czenie Medalu
§9
1. Medal wraz z pami tkowym dyplomem wr"czany jest podczas uroczysto&ci z okazji !wi"ta
Powiatu.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wr"czenie Medalu mo e nast pi$ w innym czasie.
3. Wr"czeniu Medalu ka dorazowo nale y zapewni$ charakter uroczysty.
§ 10
Medal wr"cza w imieniu Rady Powiatu Przewodnicz cy lub Wiceprzewodnicz cy Rady w asy&cie
Starosty Kaliskiego lub Wicestarosty.
§ 11
Osoby odznaczone dekoruje si" nadanym Medalem oraz wr"cza si" dokument stwierdzaj cy, jego
nadanie, którego wzór okre&la za cznik do niniejszego regulaminu. Wyrazem formalnym,
potwierdzaj cym fakt nadania Medalu jest równie wpis do Ksi"gi Zas u onych dla Powiatu
Kaliskiego.
§ 12
W razie nadania Medalu po&miertnie, stosuje si" ceremonia dekoracji ustalany ka dorazowo
odpowiednio dla okoliczno&ci.
Nadany Medal dor"cza si" najbli szej rodzinie zmar ego wraz z dokumentami stwierdzaj cymi jego
nadanie.

