
                                                                                                                               Załącznik  
                           do Uchwały Nr 443/2008  

Zarządu Powiatu w Gryfinie 
                                                                                                                                     z dnia 8.08.2008 r.………………. 

 
 

Regulamin Konkursu 
„Wyróżnienie Starosty Gryfińskiego za promocję powiatu” 

 
1. Ustanawia się symboliczne wyróżnienie – statuetkę Bociana, dla osób, organizacji bądź 

instytucji, które w szczególny sposób zasłużyły się dla samorządowej wspólnoty lokalnej – 
Powiatu Gryfińskiego. 

2. Przyznanie wyróżnienia, o którym mowa w punkcie 1. nawiązującego swą symboliką do logo 
Powiatu Gryfińskiego ustanowionego uchwałą Rady Powiatu nr 325/XXV/2005 z dnia  
29 czerwca 2005 roku będzie przyznane w następujących kategoriach: 
− przedsiębiorczość 
− animator sportu 
− zawodnik roku 
− animator kultury 
− twórca roku 
− animator współpracy międzynarodowej 
− lider oświaty i nauki 
− zawsze pomocny ludziom 
− sponsor roku 
− najlepsza inicjatywa organizacji pozarządowych. 

3. Każdorazowo kolejna edycja dotyczy przełomu lat. W 2008 III edycja obejmuje lata 
2007/2008. 

4. Wyróżnienie przyznawane będzie decyzją Kapituły powołanej przez Starostę Gryfińskiego  
w uzgodnieniu z Zarządem Powiatu do dnia 30 września każdego roku. 

5. Propozycje osób wskazywanych do nominacji w poszczególnych kategoriach przedstawiają 
wójtowie/burmistrzowie Gmin Powiatu Gryfińskiego, Starosta Gryfiński, zwycięzcy 
konkursu z lat poprzednich oraz instytucje, stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe, 
organizacje itp. 

6. Kapituła spotyka się na pierwszym posiedzeniu do 10 października każdego roku.  
Na początku posiedzenia Kapituła zwykłą większością głosów wybiera spośród swojego 
składu Przewodniczącego Kapituły - który będzie kierował jej pracą, 5-osobową Komisję 
Skrutacyjną wraz z protokolantem. Następnie kapituła zapoznaje się z propozycjami 
osób/podmiotów do nominacji wskazanymi przez wymienione w pkt 5 podmioty. Po 
zamknięciu listy z propozycjami członkowie Kapituły otrzymują formularze do głosowania. 
Na formularzach każdy członek Kapituły ze wszystkich propozycji w danej kategorii wybiera 
trzy osoby, które jego zdaniem powinny być nominowane. Każdej z tych trzech wybranych 
osób/podmiotu odpowiada 1 punkt. Po zliczeniu wszystkich punktów przez Komisję 
Skrutacyjną, trzy osoby/podmioty w każdej z kategorii, które otrzymały największą ilość 
punktów zostają nominowane do wyróżnienia. W przypadku, gdy więcej osób/podmiotów 
otrzyma taką samą liczbę punktów o nominacji decyduje Kapituła w głosowaniu jawnym, 



zwykłą większością głosów. W przypadku braku rozstrzygnięcia w trakcie głosowania 
jawnego, decydujący głos ma Przewodniczący Kapituły. 

7. Nominacje zostaną podane do publicznej wiadomości w mediach i na stronie internetowej 
Powiatu Gryfińskiego przez Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki . 

8. Kapituła, celem wybrania jednego laureata w każdej kategorii zbiera się na drugim 
posiedzeniu między 29 października a 4 listopada każdego roku. Na dostarczonych 
formularzach członkowie Kapituły wybierają z 3 nominowanych w każdej kategorii jedną 
osobę, która ich zdaniem powinna otrzymać statuetkę Bociana. Każdej z wybranych 
osób/podmiotów odpowiada 1 punkt. Po zliczeniu wszystkich punktów przez Komisję 
Skrutacyjną, jedna osoba/podmiot w każdej z kategorii, która otrzymała największą ilość 
punktów zostanie laureatem wyróżnienia. W przypadku, gdy więcej osób/podmiotów otrzyma 
taką samą liczbę punktów o wyróżnieniu decyduje Kapituła w głosowaniu jawnym, zwykłą 
większością głosów. W przypadku braku rozstrzygnięcia w trakcie głosowania jawnego, 
decydujący głos ma Przewodniczący Kapituły. Członkowie Kapituły zobowiązani są do 
zachowania  
w tajemnicy wyników głosowania aż do chwili wręczenia wyróżnień. 

9. Ogłoszenie wyników i wręczenie wyróżnień odbędzie się w trakcie spotkania poświęconego 
obchodom Święta Odzyskania Niepodległości. Laureat otrzymuje statuetkę i dyplom 
stanowiący potwierdzenie tego wyróżnienia. Nazwiska zwycięzców oraz dane wyróżnionych 
podmiotów zostaną podane do publicznej wiadomości w mediach, na oficjalnej stronie 
Powiatu Gryfińskiego oraz w publikacjach Starostwa Powiatowego w Gryfinie. 

10. Wyróżnionym przyznaje się prawo do wykorzystania przyznanego wyróżnienia w promocji 
własnego wizerunku w prowadzonej działalności gospodarczej bądź publicznej. 

 


