
 

 

UCHWAŁA NR 1051/2015 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z 17 września 2015 roku 

 

w sprawie: nadania odznaki honorowej „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego” 

 

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa 

(Dz. U. z 2013 r., poz. 596 ze zm.) oraz § 2 ust. 1 Regulaminu przyznawania odznaki honorowej  

„Za zasługi dla województwa wielkopolskiego”, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXX/469/2000 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2000 roku w sprawie ustanowienia „Odznaki 

honorowej za zasługi dla województwa wielkopolskiego” zmienionej uchwałami Nr XLII/636/2001  

z dnia 26 listopada 2001 roku, Nr XXVII/441/04 z dnia 29 listopada 2004 roku,  

Nr XLIX/825/06 z dnia 26 czerwca 2006 roku, Nr XVIII/249/2007 z dnia 17 grudnia 2007 roku,  

Nr XXIV/328/2008 z dnia 26 maja 2008 roku oraz Nr V/68/2011 z dnia 21 marca 2011 roku  

i zgodnie z decyzją Kapituły z 15 września 2015 roku, Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala  

co następuje: 

§ 1 

 

Nadaje się odznakę honorową „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego” niżej wymienionym 

osobom: 

Maria Ganowicz, 

Józef Krzyżoszczak, 

Marek Żuławski, 

Kazimierz Stróżyński, 

Kazimierz Jankowiak, 

Maria Łbik, 

Czesław Przybyła, 

Ryszard Nowaczyk 

 

oraz instytucjom: 
Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Morakowie, 

Ochotnicza Straż Pożarna Lęgniszewo. 

 

 
§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego. 

 

 

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 
 

 

 

 

 



  

 

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR 1051/2015 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z 17 września 2015 roku 

 

 

Odznakę honorową „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego” nadaje się osobom 

fizycznym, instytucjom państwowym, jednostkom samorządu terytorialnego, organizacjom 

społecznym i zawodowym oraz innym osobom prawnym, które całokształtem działalności 

zawodowej, społecznej, względnie realizacją swoich zadań na rzecz województwa 

wielkopolskiego wybitnie przyczyniły się do gospodarczego, kulturalnego i społecznego rozwoju 

województwa. 

 

Stosownie do § 10 Regulaminu działania Kapituły odznaki honorowej „Za zasługi  

dla województwa wielkopolskiego” Kapituła podjęła decyzję o przyznaniu należnych odznaczeń. 

Zgodnie z § 11 ww. Regulaminu Kapituła przekazuje swoją decyzję w formie projektu uchwały 

Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 

 

Z uwagi na powyższe uzasadnione jest podjęcie niniejszej uchwały. 

 
 

 

          Sekretarz 

                                                              Województwa Wielkopolskiego 

                                                          Adam Habryło 
 


