
Zał. do uchwały nr  62/2015 

Zarządu Powiatu w Chełmnie 

  z dnia 23 września 2015 r.        

 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD STAROSTY CHEŁMIŃSKIEGO 

DLA OSÓB WYRÓŻNIAJĄCYCH SIĘ 

W DZIAŁALNOŚCI POMOCY SPOŁECZNEJ. 

 

1. Nagroda Starosty Chełmińskiego zwana dalej „nagrodą” przyznawana jest dla 

osób działających w szeroko rozumianej pomocy społecznej na terenie powiatu 

chełmińskiego i wyróżniających się w działalności społecznej na rzecz 

mieszkańców powiatu chełmińskiego. 

2. Nagroda przyznawana jest w szczególności za: 

1) wspieranie działań z zakresu pomocy społecznej,  

2) wspieranie działań sektora ekonomii społecznej, 

3) bezinteresowną pomoc indywidualnym osobom potrzebującym wsparcia. 

4) tworzenie i realizowanie modelowych rozwiązań w zakresie opieki nad 

        dzieckiem i rodziną; 

     5) wdrażanie projektów aktywizacji i integracji społecznej skierowanych do      

         osób marginalizowanych i wykluczonych społecznie; 

     6) aktywizowanie i integrowanie wspólnot lokalnych na rzecz rozwiązywania 

         problemów społecznych; 

     7)  promowanie dobrych praktyk z zakresu integracji i polityki społecznej; 

     8) zaangażowanie w pracę na rzecz innych  

3. Nagroda  przyznawana jest w formie pieniężnej oraz listu gratulacyjnego. 

4. Środki na wypłatę nagród pochodzić będą ze środków budżetowych 

uchwalonych na dany rok budżetowy. 

5.  Nagroda może być przyznana tej samej osobie nie częściej niż raz na trzy lata, 

6. Starosta Chełmiński  przyznaje nagrodę z inicjatywy własnej lub na wniosek: 

1) jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, 



2) organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność            

w zakresie pomocy społecznej, 

3) osób fizycznych. 

7. Kandydatury do nagrody zgłasza się w formie pisemnej, na podstawie wniosku, 

którego wzór stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. 

8. Do wniosku można dołączyć materiały potwierdzające prowadzenie działań 

wspierających w zakresie pomocy społecznej np.: rekomendacje, opinie 

współpracowników, publikacje, materiały prasowe, fotografie, podziękowania. 

9. Osoby, których kandydatury zostały zgłoszone do nagrody powinni wyrazić 

pisemną zgodę na ich zgłoszenie. 

10. Wnioski w sprawie przyznania nagród  należy składać w nieprzekraczalnym 

terminie do dnia 25 października roku kalendarzowego, w którym przyznawana jest 

nagroda, w Sekretariacie Starostwa Powiatowego lub nadesłać drogą pocztową na 

adres Starostwa Powiatowego w Chełmnie.     

O terminie złożenia wniosku nie decyduje data stempla pocztowego, lecz data 

wpływu. 

11. Tryb i kryteria rozpatrywania wniosków: 

1)  decyzję o przyznaniu nagrody podejmuje Starosta Chełmiński  

2) Starosta Chełmiński może powołać Komisję Opiniującą 

3) Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku: 

a) złożenia po terminie, 

b) wycofania przez wnioskodawcę, 

c) rezygnacji kandydata. 

12. Uroczyste wręczenie nagród odbywa się podczas obchodów Dnia Pracownika    

      Socjalnego lub w innym terminie wyznaczonym przez Starostę Chełmińskiego. 

13. Regulamin może być zmieniony w trybie właściwym dla jego uchwalenia. 

 

 

 



Wniosek o przyznanie nagrody dla osób wyróżniających się w działalności 

pomocy społecznej 

 

 

I. Dane osoby zgłaszanej do nagrody 

1. Imię i nazwisko: ………………………………………………………….…………….…………………………………………………. 

    2.  Adres zamieszkania:    ……………………………………………………………………………….…………………………………  

       ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………….… 

    3.  Telefon: ……………………………………………….…………………………….……………………..………..…………………….…. 

    4.  Miejsce pracy kandydata/kandydatki oraz pełnione stanowisko lub funkcja: 

        ……………………………………………………………………………………………….………………………………..……………….…  

       ………………………………………………………………………………………………………………………………….…………….…… 

         

 

Wyrażam zgodę na zgłoszenie mojej kandydatury do nagrody dla osób wyróżniających się w działalności 

pomocy społecznej oraz gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji konkursu 

(zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, tj. Dz.U.z 2014r. poz.1182). 

 

 

 

 

                                                                  -----------------------------------------------------------------------------------------                                      

                                                        podpis kandydata/ kandydatki  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II. Uzasadnienie kandydatury – opis działalności kandydata/kandydatki do nagrody,              

w tym opis szczególnych osiągnięć 

    ……………………………………………………………………………………………….………………………………..………………..…  

    ………………………………………………………………………………………………………………………………….…………….…… 

    ……………………………………………………………………………………………….………………………………..………….…….…  

    ………………………………………………………………………………………………………………………………….…………….…… 

    ……………………………………………………………………………………………….………………………………..………….…….…  

    ………………………………………………………………………………………………………………………………….…………….…… 

    ……………………………………………………………………………………………….………………………………..…………….….…  

    ………………………………………………………………………………………………………………………………….…………….…… 

    ……………………………………………………………………………………………….………………………………..……………..….…  

    ………………………………………………………………………………………………………………………………….…………….…… 

    ……………………………………………………………………………………………….………………………………..……………..….…  

    ………………………………………………………………………………………………………………………………….…………….…… 

    ………………………………………………………………………………………………………………………………….…………….…… 

    ……………………………………………………………………………………………….………………………………..……….……….…  

    ………………………………………………………………………………………………………………………………….…………….…… 

    ……………………………………………………………………………………………….………………………………..………………..…  

    ………………………………………………………………………………………………………………………………….…………….…… 

    ………………………………………………………………………………………………………………………………….…………….…… 

    ……………………………………………………………………………………………….………………………………..………………..…  

    ………………………………………………………………………………………………………………………………….…………….…… 

    ………………………………………………………………………………………………………………………………….…………….…… 

    ……………………………………………………………………………………………….………………………………..………………..…  

    ………………………………………………………………………………………………………………………………….…………….…… 

    ………………………………………………………………………………………………………………………………….…………….…… 

     

III. Wykaz załączników dokumentujących działalność kandydata/kandydatki – jeśli 

zostały dołączone do wniosku 

    ……………………………………………………………………………………………….………………………………..………………..…  

    ………………………………………………………………………………………………………………………………….…………….…… 

    ……………………………………………………………………………………………….………………………………..………….…….…  

    ………………………………………………………………………………………………………………………………….…………….…… 

    ……………………………………………………………………………………………….………………………………..………….…….…  

    ………………………………………………………………………………………………………………………………….…………….…… 

    ……………………………………………………………………………………………….………………………………..…………….….…  

    ………………………………………………………………………………………………………………………………….…………….…… 

    ……………………………………………………………………………………………….………………………………..…………….….…  

    ………………………………………………………………………………………………………………………………….…………….…… 



IV. Dane osoby zgłaszającej kandydata/kandydatkę do nagrody: 

 

1. Imię i nazwisko: ………………………………………………………….…………….…………………….…….….…………………. 

    2.  Instytucja/organizacja:    .……………………………………………………………………….…….…….….……………………  

       ……………………………………………………………………………………………………………………..……………….……………….… 

    3.  Stanowisko/pełniona funkcja  …………….……………….…………………………………..………..…………………….…. 

    4.  Dane kontaktowe (nr telefonu, e-mail): ……………………………….………………………………..…..…………….…  

       ……………………………………………………………………………………….…………………………………………….…….……….…… 

         

Data i podpis osoby zgłaszającej:  ………………………………………………………………………………………… 

    

 

 


