
UCHWAŁA NR XLVIII/1098/2018 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 23 lipca 2018 roku 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie: ustanowienia „Odznaki honorowej za zasługi dla województwa 

wielkopolskiego” 

 

Na podstawie art. 4 ust. 3 i art. 6 ust.1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach   

(t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 38) Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

§1. 

Zmienia się Regulamin przyznawania „Odznaki honorowej za zasługi dla województwa 

wielkopolskiego” stanowiący 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 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 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 r., w następujący 

sposób: 

1) § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„Kapitułę w liczbie od 4 do 7 osób powołuje, odwołuje oraz ustala jej skład osobowy i czas 

trwania kadencji Sejmik Województwa Wielkopolskiego w drodze uchwały.” 

 
2) § 7 pkt. ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„W zastępstwie Przewodniczącego Kapituły odznakę mogą wręczać: Przewodniczący                               

i Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego oraz Radni wyznaczeni przez 

Przewodniczącego Sejmiku, jak również Wicemarszałkowie i Członkowie Zarządu 

Województwa Wielkopolskiego lub wyznaczeni przez Przewodniczącego Kapituły Dyrektorzy 

Departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, z zastrzeżeniem, 

że Dyrektorzy nie mogą wręczać odznaki w przypadku, gdy w uroczystości wręczania odznaki 

biorą udział Radni Województwa Wielkopolskiego lub Członkowie Zarządu Województwa 

Wielkopolskiego, którzy wcześniej zgłosili swój udział w uroczystości.” 

 
§2. 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 

§3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 



U Z A S A D N I E N I E 

DO UCHWAŁY NR XLVIII/1098/2018 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 23 lipca 2018 roku. 

 

 

Przedmiotowej zmiany dokonuje się w celu zwiększenia udziału przedstawicieli organów Samorządu 

Województwa Wielkopolskiego w uroczystości wręczania „Odznaki honorowej za zasługi dla 

województwa wielkopolskiego”. 

Zdaniem Sejmiku Województwa Wielkopolskiego  aktywny udział przedstawicieli organów samorządu 

województwa, sejmiku oraz zarządu przyczynia się do zwiększenia prestiżu aktu wręczenia oraz 

znaczenia samej odznaki.  Z powyższych względów podjęcie uchwały jest zasadne. 
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