
UCHWAŁA NR XVIII/143/2017 
RADY POWIATU W CHOSZCZNIE 

z dnia 31 marca 2017 r.  
 

zmieniająca Uchwałę Rady Powiatu w Choszcznie Nr XI/93/2016 z dnia 12 kwietnia 
2016 r. w sprawie ustanowienia wyróżnienia promocyjnego „Dęby Powiatu 
Choszczeńskiego” oraz przyjęcia regulaminu przyznawania wyróżnienia 
  
 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 21 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (Dz.U. z 2016 poz. 814, poz. 1579 oraz poz. 1948) Rada Powiatu  
w Choszcznie uchwala, co następuje: 
 
 

§ 1. W regulaminie przyznawania wyróżnienia promocyjnego „Dęby Powiatu 
Choszczeńskiego” stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XI/93/2016 Rady Powiatu  
w Choszcznie z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie ustanowienia wyróżnienia 
promocyjnego „Dęby Powiatu Choszczeńskiego” oraz przyjęcia regulaminu przyznawania 
wyróżnienia, zwanym dalej regulaminem, wprowadza się następujące zmiany: 
 
1) § 3 pkt 1 lit. c regulaminu otrzymuje brzmienie: 
„c) Sport i turystyka - wyróżnienie przyznawane jest osobom fizycznym, instytucjom  
i organizacjom za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej, sportu lub turystyki. 
Przyznanie wyróżnienia stanowi uhonorowanie zawodników, którzy osiągnęli wysokie 
wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym, jak również 
trenerów i działaczy sportowych wyróżniających się szczególną aktywnością i uzyskujących 
osiągnięcia o istotnym znaczeniu w pracy trenerskiej oraz działalności na rzecz kultury 
fizycznej. Wyróżnienie może być przyznane również za wyjątkową działalność w zakresie 
promowania i propagowania walorów turystycznych naszego regionu m.in. poprzez 
organizację wydarzeń o zasięgu ponad regionalnym promującym powiat, jego walory 
turystyczne i przyrodnicze”. 
2) § 3 pkt 2 regulaminu otrzymuje brzmienie: 
„2. Przyznanie wyróżnienia w kategorii „Przyjaciel Powiatu Choszczeńskiego” następuje na 
wniosek Starosty Choszczeńskiego i podlega zatwierdzeniu przez Kapitułę.” 
3) § 4 pkt 1 regulaminu otrzymuje brzmienie: 
„1. Wnioski o przyznanie wyróżnień winny być składane w terminie do dnia 20 kwietnia 
danego roku. ” 
4) § 8 regulaminu otrzymuje brzmienie: 
„§ 8. Członek Kapituły nie może być nominowany do wyróżnienia promocyjnego”. 
5) zmienia się treść załącznika nr 1 do regulaminu, który otrzymuje brzmienie nadane 
załącznikiem do niniejszej uchwały. 
 
 

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 
 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 
Przewodniczący Rady Powiatu 

 
Stanisław Dycha 


