
KARTA USŁUG 

 

a) Nazwa usługi  

Nadanie tytułu Zasłużony dla Powiatu Żnińskiego. 

b) Symbol 

051 – Nadawanie odznaczeń, medali lub tytułów przez powiat.   

c) Wydział/Komórka 

Wydział Promocji i Rozwoju Lokalnego. 

d) Opis sprawy 

Tytuł Zasłużony dla Powiatu Żnińskiego jest wyrazem uznania i wdzięczności dla osób                 

i podmiotów szczególnie wyróżniających się w życiu społecznym, kulturalnym                          

i gospodarczym Powiatu Żnińskiego, jako uhonorowanie ich szczególnych zasług                       

i osiągnięć. Tytuł przyznawany jest za działalność o charakterze ponadgminnym,                      

o szczególnej wymowie, zarówno za działalność długotrwałą, jak i za pojedynczy czyn                     

o wyjątkowym znaczeniu dla Powiatu i jego mieszkańców. Może być przyznawany 

osobom fizycznym, organizacjom społecznym, stowarzyszeniom, fundacjom oraz innym 

podmiotom, w tym podmiotom gospodarczym o zasięgu co najmniej powiatowym. 

 

e) Kogo dotyczy 

Wnioski o nadanie tytułu Zasłużony dla Powiatu Żnińskiego mogą składać 

Przewodniczący Rady Powiatu w Żninie, Starosta Żniński, Zarząd Powiatu w Żninie, 

Komisje stałe Rady Powiatu w Żninie, organizacje społeczne, stowarzyszenia, fundacje 

oraz inne podmioty, w tym podmioty gospodarcze o zasięgu co najmniej powiatowym. 
 

f) Wymagane dokumenty 

Wniosek o nadanie tytułu Zasłużony dla Powiatu Żnińskiego dla osoby osoby fizycznej. 

Wniosek o nadanie tytułu Zasłużony dla Powiatu Żnińskiego dla organizacji społecznych, 

stowarzyszeń, fundacji oraz innych podmiotów, w tym podmiotów gospodarczych                       

o zasięgu co najmniej powiatowym. 
 

g) Miejsce składania pism 

Wniosek składany jest w Biurze Rady i Zarządu Powiatu w Żninie - parter, pok. nr 5. 
 

h) Termin i sposób załatwienia 

Wnioski o nadanie tytułu Zasłużony dla Powiatu Żnińskiego należy składać do końca 

czerwca każdego roku. Podlegają one ocenie Kapituły i następnie przedkładane są 

Zarządowi Powiatu w Żninie co najmniej na miesiąc przed planowanym nadaniem tytułu. 
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Tytuł Zasłużony dla Powiatu Żnińskiego przyznaje Rada Powiatu w Żninie w drodze 

uchwały. Wręczenie odbywa się w sposób uroczysty na sesji Rady Powiatu w Żninie lub 

w terminie i miejscu ustalonym przez Zarząd Powiatu w Żninie. 
 

i) Opłaty 

Brak opłat. 

 

j) Podstawa prawna 

Uchwała nr XXXV/270/2006 Rady Powiatu w Żninie z dnia 22 czerwca 2006 roku  

w sprawie ustanowienia tytułu Zasłużony dla Powiatu Żnińskiego. 

Uchwała Nr XV/106/2008 Rady Powiatu w Żninie z dnia 30 czerwca 2008 roku  

o zmianie uchwały w sprawie ustanowienia tytułu Zasłużony dla Powiatu Żnińskiego. 

Uchwała Nr XXIII/162/2009 Rady Powiatu w Żninie z dnia 30 czerwca 2009 roku  

o zmianie uchwały w sprawie ustanowienia tytułu Zasłużony dla Powiatu Żnińskiego. 

§ 73 Uchwały nr XXIV/218/2013 Rady Powiatu w Żninie z dnia 25 czerwca 2013 roku  

w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Żnińskiego. 
 

k) Tryb odwoławczy 

W przedmiotowej sprawie nie stosuje się trybu odwoławczego. 
  

l) Inne informacje 

Rada Powiatu w Żninie na wniosek Kapituły może w drodze uchwały pozbawić tytułu 

Zasłużony dla Powiatu Żnińskiego w razie stwierdzenia, że osoba lub podmiot 

uhonorowany tytułem dopuścił się czynu, wskutek którego stał się niegodnym tytułu. 

Łukasz Kwiatkowski – Kierownik Wydziału 

III piętro, pokój nr 48, tel. 52 303 11 00 wew. 20, e-mail: l.kwiatkowski@znin.pl  

 

Wnioski i formularze: 

1. Regulamin nadania tytułu Zasłużony dla Powiatu Żnińskiego. 

2. Wniosek o nadanie tytułu Zasłużony dla Powiatu Żnińskiego dla osoby fizycznej. 

3. Przykład wypełnianie wniosku o nadanie tytułu Zasłużony dla Powiatu Żnińskiego dla 

osoby fizycznej. 

4. Wniosek o nadanie tytułu Zasłużony dla Powiatu Żnińskiego dla organizacji 

społecznych, stowarzyszeń, fundacji oraz innych podmiotów, w tym podmiotów 

gospodarczych o zasięgu co najmniej powiatowym. 

5. Przykład wypełnienia wniosku o nadanie tytułu Zasłużony dla Powiatu Żnińskiego dla 

organizacji społecznych, stowarzyszeń, fundacji oraz innych podmiotów, w tym podmiotów 

gospodarczych o zasięgu co najmniej powiatowym. 
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 Imię i nazwisko Data i podpis 

Opracował:    

Zaopiniował:    

Zaakceptował:   

Zatwierdził:   

 

 

 

 

 

 


