
Załącznik do UchwĄ Nr 108126712014

Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 1 8 czerwca 2014 roku

Regulamin Nagrody Starosty Sępoleńskiego
pn.''Krajeńska Iskierka''

$1

Nagroda pn. 
',Krajeńska Iskierka" Zwana dalej Nagrodą, przyznawana jest pod patronatem Starosty

Sępo1eńskiego.

$2

1. Nagroda ustanowiona jest w celu uhonorowanta dzieci i młodzieży do lat 18, którzy w roŻny
sposób niosą pomoc drugiemu człowiekowi, wspierają ich i ich działania, atakże krzewią ideę
wolontariatu.

2. o ptzyznaniu Nagród i o ich liezbie decyduje Powiatowa Społeczna Rada do Spraw osób
Niepełnosprawnych Powiatu Sępoleńskiego.

s3

1. Nagroda ma postaó statuetki opatrzonej okolicznościową tabliczką i dyplomu.
2. Wszelkie koszty związane z Nagrodą pokrywane Są ze środków budzetu Powiatu

Sępoleńskiego.

$4

1. Nagroda przyznawana jest corocznie w dwóch podstawowych kategoriach:
1) osoba indywidualna,
2) grupa wolontariuszy działających na terenie Powiatu Sępoleńskiego.

2. W danym roku dopuszcza się również ptzyznanie Nagrody dla wolontariuszy - dzieci
i młodzieŻy Z poza teręnu Powiatu Sępoleńskiego, pod warunkiem, ze opisana we wniosku
działalnośó dotyczy przedsięwzięó podejmowanych dla mieszkańców zamieszkujących na
terenie Powiatu Sępoleńskiego'

ss

Kandydatury do Nagrody mogą zgłaszac przedstawiciele urzędów, instytucji, organizacji
p o zar ządowych' przedsiębiorców, a takŻe o soby ftzy czne.

$6

1. Kandydatury zgłaszane są na druku wniosku stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego
Regulaminu) wraz z załączntkami potwierdzającymi opisaną we wniosku działalnośó np.
rekomendacje, wycinki prasowe' zdjęcia, ttp.

2. Wniosek bez udokumentowania osiągnięÓ kandydata do Nagrody nie będzie podlegał
rozpatrzentu.

$7

1. Termin zgłaszania kandydatur do Nagrody upływa z dniem 30 września roku' w którym jest
onaprzyznawana.



2. Wnioski o przyznanie Nagrody naleŻy
Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z
89-410 Więcbork, Iub złoŻyc osobiście
Iskierka".

przesłac na adres Powiatowego Centrum Pomocy
siedzibą w Więcborku' ul. Starodworcowa 8,
w zaklejonych kopeńach z dopiskiem ,,Krajeńska

$8

osób Niepełnosprawnych nad

w $ 3 ust.l decyduje zwykła

1. Głosowanie członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw
przyznaniem Nagrody spośród złoŻonych kandydatur jest jawne.
o przyznaniu Nagrody w każdej z kategorii, o których mowa
większośó głosów.

2.

$e

Nagrody wręczanę Są podczas jednej z imptez organizowanych na terenie Powiatu
Sępoleńskiego,bądź na Sesji Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim.
Dokładny termin wręczenia Nagrody ustala Powiatowa Społeczna Rada do Spraw osób
Niepełnosprawnych w porozumieniu Ze Starostą Sępoleńskim, o czym powiadamia
nagtodzonych i wnioskodawców w formie pisemnej.
Dodatkowo podmioty zgłaszające wniosek o przyznanie Nagrody, który nie zostń
zakwalilrkowany do przyznania Nagrody, zostaną o tym poinformowane w formie pisemnej.

$10

Wszelkie niezbędne informacje związane z Nagrodą udostępniane Są na stronach internetowych
Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie
Krajeńskim z siedzibąw Więcborku oraz w lokalnych mediach.

$11

Niniejszy Regulamin zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy
ogłoszeń oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego i Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzlbą w Więcborku.

Członkowie Zarządu Powiatu :

Jarosław Tadych

Andrzej Chatłas

Danuta Skrzyńska

Franciszek Klóska

Tomasz Fifielski
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Załącznik Nr l
do Regulaminu Nagrody Starosty Sępoleńskiego
pn.,,Krajeńska Iskierka''

WNIOSEK
o przyzna'nie Nagrody Starosty Sępoleńskiego

pn.,,Krajeńska Iskierka''
za ....,.,...,...... rok

Miejscowość i data

1. Zglaszam wniosek o przyznanieNagrody d1a:

2.Charaktęrystykadziałalnościkandydata/grupy:

3. określenie kategorii, w jakiej miałaby być, przyznana Nagroda:

tr Osoba indywidualna
! Grupa wolontariuszy

(właściwe zaznaczy ćznakiem,,x'')



4. U zasadnienie zgłaszane go wnio sku :

5. Dane zgłaszającego (nazwai adres l imię, nazwisko i adres):

Podpis zgłaszającego



6. opinia Powiatowej Społecznej Rady do Spraw osób Niepełnosprawnych Powiatu Sępoleńskiego:

Miejscowośó i data

Załącznikinp
i) opis łziałalności i osiągnięć kandydat u/g*py;
2) opinia (opinie) o zasadnoś ci zgłoszenia kandydatury;
3) wycinki prasowe bądź inne potwierdzające opisaną we wniosku działalnosc na rzęcz osób

niepełnosprawnych;
4) zdjęcia.
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ZałącznikNr 2
do Regulaminu Nagrody StarosĘ Sępoleńskiego
pn.,,Krajeńska lskierka''

Wzór tabliczki

.......n42w4...

Laureat
Nagro Ą S tarosty S ęp o feńs tjeg o

pn.,Kraj ńs t g I s Ęiertg'
w foftegorii:

za roĘ

Sępotno I{raj', tnia . . .20... r.


