
- Projekt-  
Uchwała Nr XXXVI/….. /2009 

Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 30 lipca 2009 roku 

 
w sprawie: wyraŜenia woli ustanowienia  odznaki honorowej „ZasłuŜony dla ochrony 

przeciwpoŜarowej  Powiatu Wodzisławskiego". 
  
Na podstawie art. 12 ust. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  o samorządzie powiatowym 
(tekst jedn. Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 4 ust.3 ustawy              
z dnia 21 grudnia 1978r., o odznakach i mundurach ( Dz. U. z 1978r., Nr 31, poz, 130                     
z późn.zm.)  

Rada Powiatu Wodzisławskiego 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

 
WyraŜa  się wolę ustanowienia  odznaki honorowej „ ZasłuŜony dla ochrony przeciwpoŜarowej  
Powiatu Wodzisławskiego". 
  

§ 2 
 

Zobowiązuje się Zarząd Powiatu do: 
- przeprowadzenia   konsultacji   z    Zarządem   Oddziału    Powiatowego   ZOSP   RP                       
   w   Wodzisławiu   Śląskim  w  zakresie  ustalenia  wzoru  odznaki  i  regulaminu   jej    
   przyznawania,  
- wystąpienia do  Prezydenta  RP   celem  uzyskania  zgody  na  ustalenie wzoru odznaki             
   honorowej oraz sposobu jej noszenia.   
 

§ 3 
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego. 
 

§ 4 
 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie 

do projektu  uchwały Nr XXXVI/….. /2009 Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 30 lipca 2009 roku w sprawie: wyraŜenia woli ustanowienia  odznaki honorowej  

„ZasłuŜony dla ochrony przeciwpoŜarowej  Powiatu Wodzisławskiego". 
 
 

Przepisami ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku 
ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie w art. 2 
dokonane zostały   zmiany  w  ustawie z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach. 
Organ stanowiący  samorządu terytorialnego  uprawniony został do ustanawiania odznaki 
honorowej  za zasługi w działalności państwowej lub społecznej na rzecz rozwoju określonej 
jednostki samorządu. 
Ponadto ustawa o  odznakach i mundurach w art. 6 wskazuje, iŜ ustalenie wzoru odznaki 
honorowej oraz sposobu noszenia wymaga zgody Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.  
  Na tej podstawie wnoszę, aby Rada Powiatu zobowiązała Zarząd Powiatu                          
do przeprowadzenia konsultacji z  Zarządem   Oddziału    Powiatowego   ZOSP   RP                      
w   Wodzisławiu   Śląskim w zakresie  ustalenia  wzoru  odznaki  i  regulaminu   jej  
przyznawania jak równieŜ do wystąpienia do Prezydenta RP, zgodnie z procedurą określoną        
w ww. przepisach.  
 
 
 
       Przewodniczący Rady 
 
              /-/ mgr inŜ. Eugeniusz Wala 

 
 
 
 
 

 


