Regulamin
w sprawie przyznawania Nagrody Herbu Powiatu Wągrowieckiego

§ 1. Nagroda Herbu Powiatu Wągrowieckiego, zwana w dalszej części „Nagrodą” jest
zaszczytnym, honorowym wyróżnieniem przyznawanym za zasługi w rozwoju Powiatu
Wągrowieckiego.
§ 2. 1. Nagroda może być przyznawana osobom fizycznym, instytucjom państwowym,
jednostkom samorządu terytorialnego, organizacjom społecznym i zawodowym oraz
innym osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości
prawnej, które całokształtem działalności zawodowej i społecznej, względnie realizacją
swoich zadań na rzecz Powiatu Wągrowieckiego, wybitnie przyczyniły się do
gospodarczego, kulturalnego i społecznego rozwoju powiatu.
2. Nagroda może być przyznana tej samej osobie tylko raz.
§ 3. 1. Nagrodę przyznaje Zarząd Powiatu Wągrowieckiego z własnej inicjatywy lub na
wniosek jednostek samorządu terytorialnego, organizacji społecznych i zawodowych,
organizacji gospodarczych, organizacji samorządu gospodarczego.
2. Wniosek o przyznanie Nagrody osobie fizycznej powinien zawierać: dane personalne
osoby przedstawionej do wyróżnienia, opis działalności zawodowej i społecznej oraz
uzasadnienie odnoszące się do całokształtu posiadanych zasług i uzyskanych osiągnięć
w zakresie rozwoju Powiatu Wągrowieckiego.
3. Wniosek o przyznanie Nagrody instytucjom państwowym, jednostkom samorządu
terytorialnego, organizacjom społecznym i zawodowym oraz innym osobom prawnym
i jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej, winien zawierać
charakterystykę dokonań danego podmiotu uzasadniającą nadanie Nagrody.
4. Opis działalności zawodowej osoby fizycznej nie może ograniczać się do prezentacji
przebiegu kariery zawodowej i wykazu zajmowanych stanowisk. Dokonania zawodowe
kandydata powinny wykraczać poza podstawowe obowiązki oraz przedstawiać
konkretne zasługi położone dla rozwoju Powiatu Wągrowieckiego.
5. Opis działalności społecznej nie może ograniczać się do prezentacji przebiegu
działalności społecznej czy wykazu pełnionych funkcji. Prezentacja społecznej
działalności kandydata powinna przedstawiać konkretne dokonania przynoszące
wymierne korzyści dla mieszkańców Powiatu Wągrowieckiego.
6. Wnioski należy składać w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu.
§ 4. 1. Nagroda może być przyznawana również cudzoziemcom ‐ jako wyraz uznania ich
działalności i zasług dla rozwoju Powiatu Wągrowieckiego.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Nagroda może być przyznana jako
wyróżnienie pośmiertne.

§ 5.1. Nagrodę stanowi, wykonana z mosiądzu kopia Herbu Powiatu Wągrowieckiego,
umieszczona w drewnianej ramce, na płótnie z górnym napisem, na stylizowanej
tasiemce mosiężnej, POWIAT WĄGROWIECKI i podobnej dolnej tasiemce z napisem
W DOWÓD UZNANIA I SZACUNKU.
2. Graficzny wzór Nagrody określa załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
§ 6. 1. Nagrodę wręcza Starosta Wągrowiecki lub osoba przez niego wyznaczona.
2. Wręczenie Nagrody powinno mieć charakter uroczysty, podkreślający osiągnięcia
i zasługi osób fizycznych i innych podmiotów, którym Nagroda została przyznana.
3. Nagrodę wręcza się z dyplomem, wykonanym na papierze czerpanym ze znakiem
wodnym Herbu Powiatu Wągrowieckiego. Wzór dyplomu stanowi załącznik nr 2 do
niniejszego regulaminu.
§ 7.1. W przypadku zgubienia, zniszczenia lub kradzieży Nagrody może nastąpić
wydanie duplikatu. Za wydany duplikat Nagrody pobiera się opłatę w wysokości
kosztów jej wytworzenia.
2. Fakt wydania duplikatu Nagrody odnotowuje się w prowadzonych dokumentach
ewidencyjnych.
§ 8.1. Ewidencję przyznanych Nagród oraz całokształt obsługi kancelaryjno ‐
technicznej w tym zakresie prowadzi właściwy Wydział Starostwa Powiatowego
w Wągrowcu.
2. Koszty wykonania Nagrody oraz wydatki związane z jej przyznaniem pokrywane są
z budżetu Powiatu Wągrowieckiego.

