
Załącznik Nr 2 
do Uchwały Nr XVIII/115/2004 
Rady Powiatu Łowickiego  
z dnia 25 maja 2004 r 

REGULAMIN 

Przyznawania Medalu „ZA ZASŁUGI DLA ZIEMI ŁOWICKIEJ" 

Niniejszy Regulamin określa zasady przyznawania ustanowionego przez Radę 
Powiatu Łowickiego „Za Zasługi Dla Ziemi Łowickiej", zwanego dalej Medalem oraz zasady 
funkcjonowania w tym zakresie Kapituły Medalu. 

l. Przepisy ogólne 

§ 1. Przyznanie Medalu jest wyrazem uznania dla zasług osób i instytucji 
działających na rzecz społeczności Powiatu Łowickiego. 

    § 2. Medal może być przyznawany osobom fizycznym i prawnym, stowarzyszeniom społecznym i 
instytucjom publicznym za szczególne zasługi dla rozwoju społeczno-gospodarczego Powiatu 
Łowickiego. 

§ 3.1. Przyznaniem Medalu mogą być wyróżnione wszelkie formy działalności i dzieł 
materialnych, które wystąpiły w przeszłości, zarówno wielokrotnie, jak i jednorazowo. 
2. Wyróżniane mogą być zarówno pojedyncze dzieła lub efekty działania, jak też 
całokształt działalności w obszarach określonych w uchwale Rady Powiatu. 

3. Do wyróżnienia mogą kandydować wszelkie dzieła oraz działania wykonane lub 
podjęte w okresie od 01 stycznia 1999 r. 

§ 4.1. Dla zachowania wysokiej rangi społecznej Medalu można go przyznawać 1 raz w roku 
w liczbie nie większej niż 4. 

2. W okresie przejściowym - przez dwie pierwsze kadencje funkcjonowania Kapituły Medalu - mogą 
być dodatkowo wyróżniane Medalem wcześniejsze zasługi, jednakże ich liczba nie może 
przekroczyć 8 Medali w ciągu roku . 
3. W roku ustanowienia Medalu - z okazji obchodów Roku Władysława Grabskiego w Powiecie 
Łowickim - Kapituła może przyznać Medal Jako okolicznościowy gościom Powiatu uczestniczącym w 
uroczystościach rocznicowych. 

II. Zasady przyznawania Medalu 

§5.1. Medal przyznaje Kapituła powołana przez Radę Powiatu Łowickiego na okres trwania 

kadencji Rady. 

2. Kapituła Medalu składa się z 8 osób, które spośród siebie wybierają Przewodniczącego 
Kapituły, organizującego jej pracę oraz Sekretarza Kapituły odpowiedzialnego za prowadzenie 
dokumentacji związanej z przyznawaniem Medalu. 

3. Funkcję Przewodniczącego Kapituły można pełnić najwyżej przez dwie kadencje. 

4. Członkowie Kapituły nie mogą się ubiegać o przyznanie Medalu w czasie swojej 

kadencji. 

5. Kryteria oceny wniosków w poszczególnych obszarach określa Kapituła. 
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6. Niezbędnych zmian i uzupełnień w składzie osobowym Kapituły dokonuje Rada Powiatu 
Łowickiego na wniosek Przewodniczącego Kapituły bądź samoistnie. 

§ 6. Wnioski o przyznanie Medalu wnoszone są do Kapituły. Z wnioskiem mogą występować 
osoby prawne, organy jednostek samorządu terytorialnego, organizacje społeczne, polityczne i 
samorządowe. 

§ 7.1. Wniosek o przyznanie Medalu powinien być uzasadniony i zawierać wyczerpujący 
opis wyróżnianych dzieł, działań lub dokonań, a także informacje o możliwościach i sposobach 
zapoznania się z nimi. Pożądane jest także dołączenie do wniosku recenzji medialnych, 
zwłaszcza artykułów prasowych, itp. 
2. Wnioski można składać do Kapituły Medalu w trakcie całego roku (kadencji) najpóźniej na 3 
miesiące przed datą dekoracji. 

§ 8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach do oceny wniosków o przyznanie medalu 
Kapituła może powołać specjalistów spoza swojego grona. 

§ 9.1. Decyzje Kapituły zapadają w głosowaniu tajnym większością ustalonego     składu 
liczbowego Kapituły i są ostateczne. 
2. O fakcie przyznania Medalu Kapituła zawiadamia wyróżnionych autorów dzieł, działań i dokonań, 
podając jednocześnie datę dekoracji. 
3. Potwierdzeniem przyznania Medalu jest dyplom, który podpisują wszyscy członkowie Kapituły. 
Dyplom wręcza się wyróżnionym razem z Medalem. 
4. Informacje o przyznanych Medalach podawane są do publicznej wiadomości przez 
Przewodniczącego Kapituły. 

§ 10. Wnioski i dyplomy potwierdzające przyznanie Medalu podlegają rejestracji i 
ewidencji według zasad obowiązujących w Starostwie Powiatowym w Łowiczu. 

§ 11. Wzory wniosku oraz dyplomu potwierdzającego przyznanie Medalu określa 
Kapituła. 

III. Przepisy końcowe 

§ 12.1. Dekoracja Medalem odbywa się 1 raz w roku (kadencji) na uroczystej Sesji Rady 
Powiatu Łowickiego organizowanej z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 
2. Aktu dekoracji dokonuje Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego i Starosta Łowicki, lub z ich 
upoważnienia odpowiednio Wiceprzewodniczący i Wicestarosta. 

§ 13. Obsługę kancelaryjną Kapituły Medalu zapewnia Starostwo Powiatowe w 

Łowiczu. 

§ 14. Zmiana Regulaminu odbywa się w trybie właściwym dla jego uchwalenia. 

 

 

 

 


