
Załącznik do Uchwały Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie ustanowienia Nagrody Starosty Poznańskiego

Regulamin przyznawania Nagrody Starosty Poznańskiego

§ 1. Nagroda Starosty Poznańskiego (zwana dalej Nagrodą) ma charakter rzeczowy w postaci
statuetki i dyplomu.
§ 2. Nagroda przyznawana jest osobom fizycznym, prawnym lub jednostkom organizacyjnym
nieposiadaj ącym osobowości prawnej raz do roku.
§ 3. 1. Nagroda przyznawana jest w trzech kategoriach: przedsiębiorczości, inicjatyw obywatelskich,
organizacji pozarządowych.
2. Nagroda w kategorii przedsiębiorczości może być przyznana osobie fizycznej lub prawnej lub
jednostce organizacyjnej nieposiadaj ącej osobowości prawnej,która poprzez działalność gospodarczą
przyczynia się do rozwoju gospodarczego Powiatu Poznańskiego oraz sprzyja realizacji zadań
samorządu powiatowego m.in. poprzez fakt,iż:

realizuje politykę kadrową nastawioną na wsparcie osób czasowo bądź trwale bezrobotnych,
aktywnie współpracuje z Powiatowym Urzędem Pracy oraz ponadgimnazjalnymi szkołami
prowadzonymi przez Powiat Poznański,
stosuje elastyczne zasady pracy z uwzględnieniem urlopu macierzyńskiego i tacierzyńskiego,
wspieraj ąc powrót do pracy kobiet po urodzeniu dziecka,
wspiera osoby niepełnosprawne w ich dążeniu do uczestnictwa w rynku pracy i życiu
społecznym,

* w działalności gospodarczej wykazuje się postawą prospołeczną, stosuje zasady biznesu
odpowiedzialnego społecznie,
wspiera finansowo lub organizacyjnie działania społeczności lokalnych w zakresie rozwoju

samorządności,kultury,edukacji,sportu czy promocji zdrowia,
w zakresie dopuszczalnym przez prawo współpracuje z jednostkami samorządu
terytorialnego oraz przedsiębiorstwami na rzecz lokalnych społeczności,
w prowadzeniu działalności stosuje nowatorskie i innowacyjne rozwiązania, którymi dzieli się
z przedsiębiorcami z powiatu poznańskiego, przez co przyczynia się do rozwoju innych
podmiotów na terenie powiatu poznańskiego,
prowadzi odpowiedzialną politykę finansową,przestrzega zasad prawa pracy i BHP,
kształtuje pozytywne postawy wśród mieszkańców powiatu,
działa i promuje działania na rzecz ochrony środowiska,
aktywnie współdziała ze Starostwem Powiatowym w Poznaniu w celu podniesienia
standardów usług publicznych,



dba w miarę możliwości i okazji o wizerunek Powiatu Poznańskiego.

3. Nagroda w kategorii inicjatyw obywatelskich może być przyznana osobie fizycznej, która poprzez

podejmowane inicjatywy obywatelskie wspiera szeroko rozumianą ideę społeczeństwa

obywatelskiego i przyczynia się do rozwoju społeczności lokalnej Powiatu Poznańskiego oraz sprzyja

realizacji zadań samorządu powiatowego m.in. poprzez:

inicjowanie nowatorskich form aktywności społeczno-kulturalnej, rozwijanie powiatowego

środowiska artystycznego,

wspieranie idei integracji społecznej poprzez pomoc w rozwiązywaniu problemów

społecznych związanych z bezrobociem, ubóstwem, wykluczeniem społecznym - w tym

współpracę z jednostkami Powiatu Poznańskiego, przedmiotem działalności których jest

szeroko rozumiana pomoc społeczna,

wspieranie i upowszechnianie wolontariatu, aktywizowanie w tym celu społeczności

lokalnych,

promowanie pożytecznych inicjatyw innych osób, ich grup lub organizacji - umiej ętne

łączenie tych podmiotów z osobami potrzebuj ącymi pomocy, wsparcia lub porady,

dbanie o ochronę dziedzictwa kulturowego i troskę o lokalne zabytki, z uwzględnieniem

współpracy z powiatowym konserwatorem zabytków oraz gminnymi ośrodkami kultury na

terenie powiatu poznańskiego,

promowanie zdrowego trybu życia, organizacj ę imprez sportowych i prozdrowotnych (np.
krwiodawstwo), współpracę z NZOZ Szpitalem w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego

Sp. z o. o. oraz gminnymi ośrodkami sportu na terenie powiatu poznańskiego,
organizacj ę akcji edukacyjnych i popularyzatorskich z zakresu wiedzy o regionie,
społeczeństwie obywatelskim,przedsiębiorczości,

realizacj ę inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w powiecie poznańskim,

aktywne współdziałanie ze Starostwem Powiatowym w celu podniesienia standardów usług

publicznych.

4. Nagroda w kategorii organizacji pozarządowych może być przyznana organizacji niebędącej

jednostką sektora finansów publicznych i nie działaj ącej w celu osiągnięcia zysku - np.

stowarzyszeniu, fundacji lub innej zorganizowanej strukturze o podobnym charakterze - która

poprzez swoj ą działalność statutową przyczynia się do rozwoju społeczności lokalnej Powiatu

Poznańskiego oraz sprzyja realizacji zadań samorządu powiatowego. Przy ocenie kandydatów do

Nagrody w tej kategorii, wyliczenie wskazane w §3 ust 3 stosuje się odpowiednio.



5, W każdej z kategorii przyznawana jest corocznie jedna Nagroda.
§ 4.1. Podmiot nagrodzony może otrzymać nie więcej niż jedną Nagrodę w danej kategorii.
2. Podmiot nagrodzony może otrzymać nie więcej niż jedną Nagrodę w danym roku kalendarzowym.
3. W następnych latach kalendarzowych dopuszczalne jest wręczenie raz nagrodzonemu podmiotowi

kolejnej Nagrody w kategorii innej niż kategoria Nagrody już otrzymanej.
§ 5.1. Nagrodę przyznaje się na wniosek.

2. Z wnioskiem o przyznanie Nagrody może wystąpić: Zarząd Powiatu Poznańskiego, grupa co

najmniej 100 mieszkańców powiatu poznańskiego, grupa co najmniej trzech organizacji

społecznych lub stowarzyszeń, organy oraz jednostki pomocnicze gmin z powiatu

poznańskiego.
3. Wniosek składa się w roku poprzedzaj ącym rok wręczenia Nagrody, w terminie od 1sierpnia

do 1listopada.
4. Informacj ę o możliwości składania wniosków obligatoryjnie publikuje się na stronie

internetowej Powiatu Poznańskiego, a także w Biuletynie Powiatu Poznańskiego oraz prasie

lokalnej.
5. Wniosek zawiera dane osobowe kandydata, informacje dotyczące dotychczasowej działalności

oraz uzasadnienie wskazuj ące znaczenie osiągnięć kandydata dla Powiatu Poznańskiego.

Ponadto wniosek powinien zawierać informacj ę o dotychczas otrzymanych nagrodach i

wyróżnieniach, ze szczególnym wyróżnieniem tych o charakterze lokalnym oraz wskazanie
kategorii Nagrody,do której kandydat jest zgłaszany.

6. Wniosek musi być podpisany.
7. Wniosek posiadaj ący braki formalne,może zostać uzupełniony w terminie 7 dni od wezwania

do uzupełnienia.
8. Wniosek rozpatruje się w terminie do 31 grudnia roku poprzedzaj ącego rok wręczenia

Nagrody.

§ 6. 1. Nagrodę przyznaje Kapituła w składzie: Starosta, Wicestarosta, Skarbnik Powiatu,
Przewodniczący Rady Powiatu,Dyrektor Wydziału Gabinet Starosty.

2. Przewodniczącym Kapituły jest Starosta.
3. Przyznanie Nagrody zapada większością głosów,w obecności co najmniej 3 członków Kapituły.
W razie równego podziału głosów Przewodniczący Kapituły ma głos decyduj ący.

§ 7. Nagrody wręczane będą podczas spotkania noworocznego zorganizowanego po roku, za który

przyznawane są Nagrody.
§ 8. Dopuszcza się nieprzyznanie Nagrody w danej kategorii.
§ 9. Dokumentacj ę dotyczącą wyboru podmiotów nagrodzonych przechowuje Wydział Gabinet

Starosty.



§ 10 Informacja o nagrodzonych podmiotach podawana będzie do publicznej wiadomości na stronie

internetowej Powiatu Poznańskiego, w Biuletynie Powiatu Poznańskiego oraz prasie lokalnej .

§ 11.1. Maj ątkowe prawa autorskie do dyplomu należą do Powiatu Poznańskiego,

2. Maj ątkowe Prawa autorskie do statuetki należą do Powiatu Poznańskiego w zakresie określonym

stosowną umową cywilnoprawną.
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