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Załącznik 
do Zarządzenia 

Nr 45/2019 
Starosty Krotoszyńskiego 

z dnia 13 grudnia 2019 r. 
 

 

REGULAMIN 

przyznawania Nagrody Starosty Krotoszyńskiego  - „Krotoszyński Dąb” 

 

§ 1 

1. Nagroda Starosty Krotoszyńskiego „Krotoszyński Dąb”, zwana dalej Nagrodą, jest przyznawana 

za szczególne zasługi na rzecz rozwoju i promocji powiatu krotoszyńskiego. 

2. Nagroda przyznawana jest w następujących kategoriach: 

1) nauka, kultura, 

2) działalność gospodarcza, 

3) działalność społeczna, 

4) sport, 

5) oświata. 

3. Każdego roku przyznaje się po jednej nagrodzie w każdej z kategorii  wymienionej w pkt 2. 

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się przyznanie dwóch nagród w jednej kategorii. 

4. Laureatami nagród mogą zostać osoby fizyczne, osoby prawne, instytucje, przedsiębiorstwa, 

organizacje pozarządowe. 

§ 2 

1. Nagroda ma charakter rzeczowy w postaci statuetki i dyplomu. 

2. Laureatem nagrody można zostać nie częściej niż raz na trzy lata. 

§ 3 

Nagroda może być przyznana na wniosek: 

1) organizacji pozarządowych, 

2) osób fizycznych, 

3) organów administracji samorządowej. 
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§ 4 

1. Wniosek o przyznanie nagrody został określony w załączniku do niniejszego regulaminu 

i powinien zawierać: 

1) właściwie zaznaczoną kategorię, do której kandydat jest zgłaszany, 

2) dane kandydata: imię i nazwisko / nazwę instytucji - kandydata, dokładny, 

3) adres, telefon kontaktowy, 

4) dane wnioskodawcy: nazwisko - nazwę wnioskodawcy, dokładny adres, telefon 

kontaktowy, 

5) informację dotyczącą sylwetki i działalności kandydata, 

6) informację o dotychczas otrzymanych nagrodach, odznaczeniach, wyróżnieniach, 

7) uzasadnienie wniosku, 

8) datę oraz podpis wnioskodawcy. 

2. Wniosek należy przesłać lub przekazać osobiście do Starostwa Powiatowego w Krotoszynie 

(adres: ul. 56. Pułku Piechoty Wlkp. 10) w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie.  

3. W razie stwierdzenia braków formalnych wnioskodawca jest zobowiązany do ich usunięcia 

w terminie 7 dni od dnia powiadomienia. 

4. Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku: 

1) złożenia po terminie, 

2) wycofania przez wnioskodawcę, 

3) braków formalnych, jeżeli nie usunięto ich w terminie. 

§ 5 

1. Nagrody przyznaje Starosta Krotoszyński w oparciu o werdykt Kapituły Nagrody. 

2. W skład kapituły wchodzą: 

1) Starosta Krotoszyński – jako Przewodniczący,  

2) Przewodniczący Rady Powiatu Krotoszyńskiego, 

3) Przewodniczący  Komisji Stałych Rady Powiatu,  

4) Przedstawiciele Zarządu Powiatu, 

5) Przedstawiciele czasopism lokalnych (po 1 osobie z redakcji), 

6) Przedstawiciele miast i gmin z powiatu (po 1 osobie) 

7) Laureaci Nagrody z roku poprzedniego. 

3. Członkowie Kapituły pełnią swoje funkcje społecznie. 
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4. Procedura wyboru laureata odbywa się dwustopniowo: 

1) Kapituła spośród zgłoszonych kandydatur typuje maksymalnie trzy osoby/podmioty 

nominowane do nagrody w każdej kategorii, 

2) Kapituła dokonuje wyboru laureatów spośród osób/podmiotów nominowanych w danej 

kategorii.  

5. Wybór laureatów konkursu „Krotoszyński Dąb” podejmowany jest w głosowaniu tajnym 

większością głosów obecnych na posiedzeniu. 

6. W przypadku uzyskania równej ilości głosów przez nominowanych decydujący głos należy 

do Przewodniczącego Kapituły. 

7. W uzasadnionym przypadku Przewodniczący Kapituły może odstąpić od rozstrzygnięcia, 

o którym mowa w pkt. 6, wówczas Kapituła podejmuje decyzję o przyznaniu nagrody dwóm 

laureatom w danej kategorii. 

§ 6 

Informację o laureatach nagród podaje się do publicznej wiadomości podczas odczytania  

werdyktu na uroczystości wręczenia nagród, a następnie publikuje na stronie internetowej 

starostwa oraz w prasie. 

§ 7 

Nagrody będą wręczane na uroczystości zorganizowanej po zakończeniu roku, za który nagrody 

są przyznane. 

§ 8 

Obsługę organizacyjno-techniczną przyznawania nagrody zapewnia Biuro Promocji i Rozwoju 

Starostwa Powiatowego w Krotoszynie.  

 


