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Załącznik  

do uchwały Nr 70/182/2017 

Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 31 stycznia 2017 r. 

w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania nagrody honorowej „Laur Powiatu 

Wałeckiego” oraz nagrody specjalnej „Super Laur Powiatu Wałeckiego”.  

 

 

 

REGULAMIN 

 

przyznawania nagrody honorowej „Laur Powiatu Wałeckiego” oraz nagrody specjalnej 

„Super Laur Powiatu Wałeckiego” 

 

 

§1. 1. Nagroda honorowa „Laur Powiatu Wałeckiego”, zwana w dalszej części 

Regulaminu nagrodą honorową, przyznawana jest raz w roku osobom fizycznym, osobom 

prawnym, instytucjom państwowym, jednostkom samorządu terytorialnego, organizacjom 

społecznym, zawodowym i gospodarczym oraz innym jednostkom organizacyjnym, które 

całokształtem działalności zawodowej i społecznej, względnie realizacją swoich zadań, 

znacząco przyczyniły się do gospodarczego, kulturalnego lub społecznego rozwoju Powiatu 

Wałeckiego i jego promocji albo szczególnymi osiągnięciami indywidualnymi rozsławiły jego 

imię. 

2. Za szczególnie wybitne osiągnięcia wymienione w §1 ust.1 wymienione podmioty 

mogą zostać uhonorowane nagrodą specjalną „Super Laur Powiatu Wałeckiego”, zwaną  

w dalszej części Regulaminu nagrodą specjalną. 

 

§2. 1. Nagrodę honorową przyznaje Kapituła w drodze uchwały po rozpatrzeniu 

zgłoszonych wniosków. 

2. Kapitułę stanowią: 

 Zarząd Powiatu,  

 Przewodniczący Rady Powiatu 

 laureaci nagrody honorowej i nagrody specjalnej z roku poprzedniego. 

3. Podmiotami upoważnionymi do zgłaszania wniosków są: 

1) Starosta Wałecki, 

2) burmistrzowie i wójtowie gmin powiatu wałeckiego, 

3) organizacje społeczne, zawodowe i gospodarcze.  

4. Nagrodę specjalną przyznaje Zarząd Powiatu w Wałczu w drodze uchwały 

z własnej inicjatywy. 

 

§3. 1. Laureaci nagrody honorowej otrzymują statuetkę wraz z certyfikatem. 

2. Laureaci nagrody honorowej będą dodatkowo uhonorowani poprzez zamieszczenie 

informacji na stronie internetowej Powiatu Wałeckiego www.powiatwalecki.pl. 

3. Laureaci mają prawo używania wizerunku statuetki „Laur Powiatu Wałeckiego” we 

własnych publikacjach przez okres 5 lat. 

4. Kapituła może również przyznać wyróżnienia w formie okolicznościowego dyplomu. 

5. Do nagrody specjalnej stosuje się odpowiednio ust.1– 4. 

6. Wzór statuetki stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.  
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§4. 1. Wniosek o przyznanie nagrody honorowej powinien zawierać dokładne dane 

osoby lub podmiotu przedstawianych do wyróżnienia i konkretny opis uzasadniający nadanie 

tytułu. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu. 

2. Prezentacja zawodowej i społecznej działalności kandydata powinna przedstawiać: 

konkretne zasługi służące rozwojowi i promocji Powiatu Wałeckiego, wykraczające poza 

podstawowe obowiązki oraz dokonania, przynoszące istotne korzyści dla wizerunku i/lub 

rozwoju Powiatu. Pod uwagę bierze się działalność za cały rok kalendarzowy, tj. od stycznia 

do grudnia, poprzedzający wręczenie statuetek i wyróżnień. 

 

§5. 1. Starosta Wałecki ogłasza w terminie do końca lutego danego roku na stronie 

www.powiatwalecki.pl termin składania wniosków o przyznanie nagrody honorowej.  

2. Wręczenie nagrody honorowej oraz nagrody specjalnej następuje na uroczystej gali 

w terminie określonym przez Starostę Wałeckiego. 

 

§6. 1. Właściwym do prowadzenia spraw związanych z przyznawaniem nagród jest 

Wydział Inwestycji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Wałczu. 

2. Wydatki związane z wykonaniem statuetek, certyfikatów i dyplomów pokrywane są 

przez Starostwo Powiatowe w Wałczu.  

 

§7. 1. Zarząd Powiatu w Wałczu może z własnej inicjatywy bądź na wniosek podmiotu 

wymienionego w §2 ust.2 pozbawić laureata nagrody honorowej lub nagrody specjalnej,  

w przypadku gdy jego osiągnięcia wypracowane zostały z naruszeniem prawa bądź postawa 

laureata w sposób oczywisty i bezsporny narusza dobry wizerunek Powiatu Wałeckiego. 

2. Pozbawienie nagrody honorowej oraz nagrody specjalnej następuje w trybie 

właściwym do ich przyznania. 

 

§8. 1. Zmiana Regulaminu następuje w trybie właściwym do jego uchwalenia. 

2. Prawo do interpretacji Regulaminu przysługuje Zarządowi Powiatu w Wałczu. 

 

    

 
 

 

 

 

 


