
Uchwala Nr VII/59/2003 
Rady Powiatu w Bochni 

z dnia 26 czerwca  2003 roku 

w sprawie ustanowienia honorowego wyróznienia  „Bene Meritus dla Powiatu Bochenskiego". 
 

Na podstawie art. 12  pkt.11 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorzadzie 
powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z pózn. zm.) Rada Powiatu w Bochni 
uchwala, co nastepuje: 

                                                                 § 1 

1.Majac na celu odpowiednie uhonorowanie i  wyróznienie obywateli, instytucji i stowarzyszen                                                                                                                                                                       
za zaslugi  polozone  na rzecz rozwoju i promocji Powiatu Bochenskiego  ustanawia sie   
honorowe wyróznienie   „Bene Meritus dla Powiatu Bochenskiego". 

2.Honorowe wyróznienie nadaje  sie osobom fizycznym , prawnym oraz organizacjom i 
stowarzyszeniom gospodarczym , spolecznym , zawodowym i kulturalnym jako zaszczytne 
wyróznienie za zaslugi dla rozwoju  i promocji Powiatu Bochenskiego, szczególnie w 
dzialalnosci gospodarczej, spolecznej, kulturalnej i sportowej. 

                                                                § 2 

1.Wyróznienie przyznaje Kapitula powolana przez Rade Powiatu. 
2.Wnioski  o przyznanie  honorowego wyróznienia „Bene Meritus dla Powiatu Bochenskiego”  
    rozpatruje Kapitula.  
3.Wnioski o przyznanie honorowego wyróznienia moga skladac osoby prawne, jednostki  
    organizacyjne, instytucje, stowarzyszenia  i organizacje spoleczno-polityczne. 
4.Pisemny  wniosek o nadanie  honorowego wyróznienia  powinien zawierac  wskazanie osoby     
   potencjalnego nominata oraz  opis jego zaslug dla rozwoju  i promocji Powiatu Bochenskiego.  
   Zaslugi winny byc przez kapitule wartosciowane pod katem trwalosci i ponadczasowosci  
   efektów oraz korzysci przysporzonych Powiatowi. 
5.Rozstrzygniecia Kapituly nie podlegaja zadnym odwolaniom. 
6.Ewidencje osób honorowych prowadzi Biuro Obslugi Rady Powiatu i Zarzadu. 

§ 3 
Rada Powiatu na wniosek  Kapituly  moze w drodze uchwaly pozbawic  honorowego 
wyróznienia  w razie stwierdzenia, ze  : 
       -  wyrózniony  zostal skazany na kare pozbawienia praw publicznych , 

- wyrózniony dopuscil sie czynu, wskutek którego stal sie niegodny  honorowego 
wyróznienia.                                           

§ 4 
Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzedowym                 
Województwa Malopolskiego. 

 



Uzasadnienie 
 

 do uchwaly Nr VII/59/2003  z dnia 26 czerwca 2003 roku w sprawie  honorowego 
wyróznienia  „Bene Meritus dla Powiatu Bochenskiego” 
 
Kilkuletnia dzialalnosc Powiatu  wykazala, iz wystepuja osoby lub instytucje, które 
szczególnie  zabiegaja o rozwój oraz promuja nasz Powiat poza jego granicami. Brak jest 
mozliwosci uhonorowania takiej osoby lub instytucji w sposób symboliczny a zarazem 
trwaly. Stad potrzeba  uregulowania  prawnego tego wyróznienia.  


