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                                   Załącznik nr 1 

do Uchwały Nr VIII.79.2011Rady Powiatu w Ełku 

                                                                                         z dnia 28 kwietnia 2011 r. 
 

 

 

 

 

 

Regulamin Nagrody ,,Ełcki Bocian” za wybitny wkład w rozwój lokalny Powiatu Ełckiego 

  

§ 1. 

1.  Ustanawia się nagrodę indywidualną lub zbiorową przyznawaną za wybitny wkład w rozwój lokalny 

Powiatu Ełckiego w następujących dziedzinach:  

1) Edukacja i wychowanie. 

2) Kultura fizyczna, turystyka i ekologia. 

3) Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego.  

4) Rozwój i wspieranie przedsiębiorczości.  

5) Rozwój samorządności lokalnej. 

6) Rozwój społeczeństwa obywatelskiego, wolontariatu i aktywności społecznej.  

7) Filantropia i sponsoring.  

8) Nagrody specjalne. 

 

2. Nagroda specjalna przyznawana jest w dziedzinach nie wymienionych w pkt. 1 ust. 1-7 lub osobom 

lub podmiotom szczególnie zasłużonym dla rozwoju Powiatu Ełckiego.  

 

3. Nagroda ma charakter honorowy (statuetka lub/i dyplom) i/lub finansowy (nagroda pieniężna), przy 

czym propozycje o łącznym lub rozdzielnym charakterze nagrody składać będzie Kapituła Nagrody 

,,Ełckiego Bociana”.  

 

4. W poszczególnej dziedzinie może być przyznana wyłącznie jedna nagroda w jednym roku 

kalendarzowym.  

 

5. Jednej osobie lub podmiotowi można przyznać maksymalnie trzy nagrody „Ełckiego Bociana”. 

Trzecia nagroda nosi nazwę „Super Bociana”. 

 

6. W poszczególnej dziedzinie mogą być przyznawane wyróżnienia, jednak mają one wyłącznie 

charakter honorowy w postaci dyplomu.  
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7. Nagroda przyznawana jest na wniosek: 

1) Rady Powiatu w Ełku;  

2) Zarządu Powiatu w Ełku;  

3) Starosty Ełckiego;  

4) organów administracji rządowej;  

5) jednostek samorządu terytorialnego;  

6) organizacji pozarządowych;  

7) mediów lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich.  

 

8. Uprawniony wnioskodawca może złożyć w danym roku kalendarzowym jeden wniosek  

w poszczególnej dziedzinie.  

 

9. Termin składania wniosków w sprawie przyznania nagrody, termin ich rozpatrzenia przez kapitułę 

konkursu oraz wręczenia nagród określa corocznie Zarząd Powiatu w Ełku. 

 

§ 2. 

1.      Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać:  

1) imię i nazwisko wraz z danymi adresowymi kandydata indywidualnego lub nazwę  

i dane adresowe osoby prawnej będącej kandydatem do nagrody;  

2) zwięzły opis dotychczasowej działalności mogący mieć znaczenie przy ocenie kandydata do 

nagrody;  

3) opis, wraz z uzasadnieniem, osiągnięcia, za które ma być uhonorowany kandydat;  

4) dane wnioskodawcy wraz z oświadczeniem uprawnionej osoby o prawdziwości podanych 

informacji i danych; 

5) zdjęcie w formie elektronicznej; 

6) inne dodatkowe informacje i dokumenty mogące mieć znaczenie przy ocenie kandydata. 

 

2.   Wnioski rozpatruje Kapituła Nagrody ,,Ełckiego Bociana”, powoływana przez Zarząd Powiatu           

w Ełku, w skład której wchodzą:  

1) Starosta Ełcki;  

2) Członek Zarządu Powiatu w Ełku;  

3) Przewodniczący Rady Powiatu w Ełku;  

4) reprezentant sektora pozarządowego  

5) jeden z laureatów nagrody z lat poprzednich.  
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3.      Do zadań Kapituły należy:  

1) rozpatrywanie i opiniowanie wniosków pod względem formalnym i merytorycznym;  

2) przygotowane listy laureatów;  

3) przedstawienie propozycji co do wysokości poszczególnych nagród finansowych na podstawie 

środków zabezpieczanych corocznie na ten cel w budżecie powiatu. 

 

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

w terminie 7 dni od dnia powiadomienia.  

 

5.      Wniosek pozostawia się bez rozpatrywania w przypadku, gdy:  

1) wniosek został złożony po terminie określonym przez Zarząd Powiatu; 

2) wniosek został wycofany przez wnioskodawcę;  

3) nieusunięcia braków formalnych w dopuszczalnym terminie.  

 

§ 3. 

1.      Kapituła ostatecznie zatwierdza laureatów nagrody i podział środków finansowych.  

2.   Informacje o przyznaniu nagrody podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo 

przyjęty.  

3.      Wręczenie nagród laureatom następuje w sposób uroczysty.  

 

§ 4. 

1.    Nagrody finansowe wypłacane są ze środków budżetu powiatu.  

2.  Wartość pojedynczej nagrody finansowej nie może być wyższa niż trzykrotność najniższego 

wynagrodzenia ustalanego przez właściwego Ministra. 


