Uchwała Nr XLVI/717/06
Sejmiku Województwa Lubelskiego
z dnia 24 kwietnia 2006 r.
w sprawie ustanowienia odznaki honorowej „Zasłużony dla Województwa
Lubelskiego”, ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania, a także noszenia.
Na podstawie art. 18 pkt. 20 i art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o
samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z 2002 r. Nr 23, poz.
220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162 poz.
1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1206), art.4 ust. 3 i art. 6 ust.1
ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. Nr 31, poz. 130, z
1998 r. Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001r.
Nr 123, poz. 1353), po zaopiniowaniu przez Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji oraz za zgodą Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Sejmik
Województwa Lubelskiego uchwala, co następuje:
§1
Ustanawia się odznakę honorową „Zasłużony dla Województwa Lubelskiego”,
nadawaną za zasługi na rzecz Województwa Lubelskiego, zwana dalej odznaką.
§2
1.
Odznaka jest zaszczytnym, honorowym wyróżnieniem, które nadaje się
osobom fizycznym, instytucjom państwowym, jednostkom samorządu terytorialnego,
organizacjom społecznym i zawodowym oraz innym osobom prawnym, które
całokształtem działalności zawodowej i społecznej, względnie realizacją swoich
zadań na rzecz Województwa Lubelskiego znacząco przyczyniły się do
gospodarczego, kulturalnego i społecznego rozwoju.
2.
Odznaka może być nadawana obywatelom polskim, a także cudzoziemcom –
jako wyraz uznania dla ich działalności i zasług dla rozwoju Województwa
Lubelskiego.
3.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach odznaka może być nadana jako
wyróżnienie pośmiertne.
§3
Odznakę nadaje Zarząd Województwa Lubelskiego,
uwzględnieniem § 5 i § 11 uchwały.
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§4
Odznaka może być nadana tej samej osobie tylko raz.
§5
1.
Podmiotami upoważnionymi do występowania z wnioskiem o nadanie odznak
są: organy jednostek samorządu terytorialnego, organy wojewódzkiej administracji
rządowej, organizacje społeczne i zawodowe, organizacje gospodarcze, organizacje
samorządu gospodarczego, Marszałek Województwa Lubelskiego, Członkowie
Zarządu Województwa Lubelskiego oraz Dyrektorzy Wojewódzkich Samorządowych
Jednostek Organizacyjnych.
2.
Wnioski podmiotów, o których mowa w ust. 1 składa się w Departamencie
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, o którym mowa w § 12.

§6
1.
Wniosek o nadanie odznaki osobie fizycznej powinien zawierać: dokładne
dane personalne osoby przedstawianej do wyróżnienia oraz opis zasług lub
osiągnięć uzasadniających nadanie odznaki.
2.
Wzór wniosku o nadanie odznaki stanowi załącznik nr 1 do niniejszej
uchwały.
§7
1.
Wniosek o nadanie odznaki instytucjom państwowym, jednostkom samorządu
terytorialnego, organizacjom społecznym i zawodowym oraz innym osobom prawnym
powinien zawierać charakterystykę dokonań danego podmiotu uzasadniającą
nadanie odznaki.
2.
Wzór wniosku o nadanie odznaki stanowi załącznik nr 2 do niniejszej
uchwały.
§8
1.
Odznaka Zasłużony dla Województwa Lubelskiego jest odznaką w kolorze
złotym, dwustronną. Składa się z odznaki złotej, przedstawiającej okrągły medalion,
pośrodku którego w czerwonym polu umieszczone jest godło herbu województwa,
wokół zaś, w otoku żółtym (złotym) dewiza Województwa Lubelskiego PARATA
SEMPER CORNUA. Na medalion nałożone są symetrycznie cztery korony
królewskie. Odległość przeciwnych, najbardziej oddalonych punktów koron wynosi 40
mm. Inne elementy odznaki pozostają w odpowiednich proporcjach. Na rewersie
odznaki, całym złotym, w jej otoku widnieje nazwa odznaki – ZASŁUŻONY DLA
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO. Pole środkowe przeznaczone jest na
grawerowanie imienia i nazwiska wyróżnionego. Odznaka posiada zawieszkę,
przedstawiającą wstążkę w barwach województwa, tj. biało-czerwono-żółtą.
2.
Wzór odznaki stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
§9
1.
Odznakę wraz z legitymacją (w przypadku osoby fizycznej) lub dyplomem (w
przypadku podmiotów nie będących osobami fizycznymi) stwierdzającymi jej nadanie
wręcza Marszałek Województwa Lubelskiego lub osoba przez niego upoważniona.
2.
Wzór legitymacji stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
3.
Wzór dyplomu stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
4.
Osoby fizyczne noszą odznakę na lewej stronie piersi.
§ 10
Wręczenie odznaki powinno mieć charakter uroczysty, podkreślający osiągnięcia i
zasługi osób fizycznych i innych podmiotów, którym odznaka została nadana.
§ 11
1.
W sprawach przyznawania odznaki powołuje się Komisję Odznaki Honorowej
„Zasłużony dla Województwa Lubelskiego” w celu opiniowania wniosków, zwaną
dalej Komisją.
2.
Komisję w liczbie od 5 do 8 osób powołuje, odwołuje oraz ustala jej skład
osobowy i czas trwania kadencji Zarząd Województwa Lubelskiego w drodze
uchwały.

3.
Komisja na pierwszym posiedzeniu ustala zwykłą większością głosów, w
głosowaniu jawnym, w obecności co najmniej połowy członków regulamin, zgodnie z
którym będą opiniowane wnioski o nadanie odznaki.
4.
Po rozpatrzeniu wniosku Komisja przedstawia opinię w sprawie nadania lub
odmowy nadania odznaki Zarządowi Województwa Lubelskiego.
5.
Opinie Komisji, o których mowa w ust.4 zawierają uzasadnienie.
§ 12
Ewidencję nadanych odznak oraz obsługę kancelaryjno-techniczną w tym zakresie
prowadzi właściwy Departament Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Lubelskiego, wskazany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Lubelskiego.
§ 13
W przypadku zgubienia, zniszczenia lub kradzieży odznaki albo dokumentu
stwierdzającego jej nadanie wtórny egzemplarz odznaki wydaje się za zwrotem
kosztów, natomiast wtórnik dokumentu wydaje się bezpłatnie.
§ 14
Koszty wykonania odznaki oraz wydatki związane z jej nadawaniem pokrywane są z
budżetu Województwa Lubelskiego.
§ 15
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Lubelskiego.
§ 16
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubelskiego.
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