
Załącznik  

do Uchwały Nr  XI/93/2016  

Rady Powiatu w Choszcznie 

z dnia 12 kwietnia 2016 roku 

Regulamin 

Przyznania wyróżnienia promocyjnego „Dęby Powiatu Choszczeńskiego” 

 

I Zasady ogólne: 

§1 

Regulamin przyznania wyróżnienia promocyjnego „Dęby Powiatu Choszczeńskiego”, określa 

zasady przyznawania wyróżnień dla osób fizycznych, osób prawnych, jednostek 

organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, organizacji pozarządowych  

i instytucji za działalność na rzecz promocji i rozwoju Powiatu Choszczeńskiego.  

§2 

1. Wyróżnienia promocyjne „Dęby Powiatu Choszczeńskiego” mogą otrzymać osoby 

fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, 

organizacje pozarządowe oraz instytucje działające na terenie powiatu 

choszczeńskiego i poza nim.  

2. Wyróżnienie w danej kategorii może być przyznane danemu podmiotowi nie częściej 

niż raz na 5 lat. 

3. Przyznanie przez Kapitułę wyróżnienia promocyjnego „Dęby Powiatu 

Choszczeńskiego” nie jest obligatoryjne w każdej z poszczególnych kategorii. 

 

II Zasady i tryb przyznawania wyróżnienia 

§3 

1. Wyróżnienia promocyjne przyznawane jest za szczególne osiągnięcia w następujących 

kategoriach: 

a) Gospodarka i przedsiębiorczość – wyróżnienie przyznawane firmom, 

przedsiębiorcom i inwestorom, którzy wnoszą wkład w unowocześnianie i rozwój 

gospodarczy powiatu choszczeńskiego, budują pozytywny wizerunek na rynkach 

krajowych i zagranicznych. Wyróżnienie przyznawane jest także za 

zaangażowanie w problematykę życia gospodarczego powiatu, w tym 

podejmowanie i realizację inicjatyw gospodarczych, stosowanie nowoczesnych 

technologii, tworzenie nowych miejsc pracy, rozwój eksportu. Wyróżnienie ma 

sprzyjać promocji, prezentacji i upowszechnianiu działań prowadzących do 

osiągania sukcesów gospodarczych. 

 

b) Kultura i sztuka – wyróżnienie przyznawane jest osobom fizycznym, instytucjom 

i organizacjom za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury, w szczególności za 

realizację projektów i przedsięwzięć kulturalnych, upowszechnianie czytelnictwa, 



muzyki, teatru, plastyki, tańca, fotografii oraz popularyzację wiedzy, inicjowanie 

nowatorskich form życia społeczno-kulturalnego, ochronę dziedzictwa kultury, 

działalność twórczą i artystyczną.  Nominowani do Wyróżnienia powinni  

w szczególności: wykazać się znaczącymi dokonaniami w zakresie 

upowszechniania kultury, twórczości artystycznej, edukacji kulturalnej oraz innej 

działalności służącej upowszechnianiu kultury i sztuki, być zaangażowani  

w rozwój i umacnianie środowiska artystycznego w powiecie choszczeńskim. 

 

c) Sport – wyróżnienie przyznawane jest osobom fizycznym, instytucjom  

i organizacjom za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu. 

Przyznanie wyróżnienia stanowi uhonorowanie zawodników, którzy osiągnęli 

wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub 

międzynarodowym, jak również trenerów i działaczy sportowych wyróżniających 

się szczególną aktywnością i uzyskujących osiągnięcia o istotnym znaczeniu  

w pracy trenerskiej oraz działalności na rzecz kultury fizycznej.  

 

d) Działalność społeczna – wyróżnienie przyznawane jest osobom fizycznym 

 i organizacjom za całokształt działań realizowanych na polu szeroko rozumianej 

pomocy społecznej zwłaszcza za niesienie pomocy dzieciom i wielodzietnym 

rodzinom, ubogim i osobom bezrobotnym, chorym, niepełnosprawnym  

i niezdolnym do samodzielnego funkcjonowania. 

Wyróżnienie przyznawane jest za wyjątkową aktywność w dziedzinie pomocy 

społecznej na rzecz mieszkańców powiatu choszczeńskiego, w szczególności za 

realizację inicjatyw, programów służących zapobieganiu i rozwiązywaniu 

problemów społecznych, wspieranie i upowszechnianie wolontariatu, promowanie 

inicjatyw z zakresu integracji i polityki społecznej, wspieranie zadań z zakresu 

pomocy osobom niepełnosprawnym lub osób znajdujących w trudnej sytuacji 

życiowej.  

 

e) Osobowość Powiatu Choszczeńskiego – wyróżnienie przyznawane jest osobie 

fizycznej, instytucji i organizacji z terenu powiatu choszczeńskiego, której 

działania i postawy w szczególny sposób wpływają na rozwój i promocję powiatu 

choszczeńskiego. Wyróżnienie przyznawane jest za szczególne osiągnięcia  

w sferze życia społeczno-gospodarczo-kulturalnego powiatu, podkreśla dokonania 

i postawy będące wzorem dla społeczności lokalnej. Wskazuje na wizję, odwagę  

i konsekwencję w działaniu, fachowość i nowatorstwo, poszanowanie wartości 

etycznych i zaangażowanie w życie społeczne.  

 

f) Przyjaciel Powiatu Choszczeńskiego – wyróżnienie przyznawane jest osobom 

fizycznym, instytucjom i organizacjom mającym miejsce zamieszkania/siedzibę 

lub działania poza terenem powiatu, szczególnie związanych swoją działalnością  

z powiatem choszczeńskim lub działających na rzecz jego rozwoju. 

 

 

2. Przyznanie wyróżnienia w kategorii „Przyjaciel Powiatu Choszczeńskiego” następuje 

na wniosek Starosty Choszczeńskiego. 



§4 

1. Wnioski o przyznanie wyróżnień winny być składane w terminie do dnia 30 marca 

danego roku, za wyjątkiem roku 2016, w którym wnioski należy złożyć do  

20 kwietnia danego roku.  

2. Wnioski można przesłać pocztą tradycyjną (decyduje data wpływu do urzędu) lub 

złożyć osobiście w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Choszcznie wg 

wzoru wniosku stanowiącego załącznik nr 1 do regulaminu. 

3. Wnioski niespełniające wymogów wzoru lub złożone po terminie nie będą 

rozpatrywane.  

4. Za obsługę administracyjną odpowiedzialny jest Wydział Edukacji, Kultury i Sportu.  

§5 

Wnioskodawcą, co do przyznania wyróżnienia promocyjnego „Dęby Powiatu 

Choszczeńskiego” mogą być osoby fizyczne, osoby prawne, organizacje pozarządowe 

oraz wszystkie inne podmioty. 

§6 

Wyróżnienie promocyjne „Dęby Powiatu Choszczeńskiego” przyznawane jest raz w roku 

kalendarzowym za działalność w roku minionym. 

§7 

1.  Wnioski o przyznanie wyróżnienia rozpatrywane są przez członków Kapituły 

powołanych odrębną uchwałą Zarządu Powiatu. 

2.   W skład Kapituły wchodzą:  

1) Starosta Choszczeński; 

2) Przewodniczący Rady Powiatu w Choszcznie, 

3) Członek Zarządu Powiatu w Choszcznie,  

4)  przedstawiciele Stałych Komisji Rady Powiatu w Choszcznie (po jednym z każdej 

Komisji), 

5) dwóch pracowników instytucji kultury z terenu powiatu choszczeńskiego, 

6) dwie osoby reprezentujące organizacje pożytku publicznego działające na terenie 

powiatu choszczeńskiego, z wyłączeniem osób reprezentujących podmioty 

nominowane do wyróżnienia.  

3.  Wyróżnienia, po rozpatrzeniu wszystkich zgłoszonych wniosków nadaje Kapituła  

w drodze głosowania tajnego, bezwzględną większością głosów. 

4.  W przypadku nie uzyskania przez żadnego z kandydatów wymaganej większości 

odbywa się druga tura głosowania, do której przechodzą dwaj kandydaci z największą 

ilością głosów. 



5.  Jeżeli w drugiej turze głosowania kandydaci uzyskają tę sama ilość głosów o wyborze 

z pośród nich decyduje przewodniczący Kapituły.   

6.  Z posiedzenia Kapituły sporządzany jest protokół, który zawiera uzasadnienie 

przyznania wyróżnień. 

7. Decyzja Kapituły jest ostateczna. 

§8 

Jeżeli zgłoszony kandydat jest jednocześnie członkiem Kapituły, nie bierze udziału  

w rozpatrzeniu wniosków i głosowaniu (musi zrezygnować z uczestnictwa w pracach 

Kapituły na czas rozpatrywania wniosku dotyczącym jego osoby lub podmiotu przez 

niego reprezentowanego). 

§9 

Powiatowi przysługuje prawo do wykorzystania wizerunku laureatów wyróżnienia  

w promocji powiat choszczeńskiego. 

§10 

Laureatom i nominowanym wyróżnienia promocyjnego „Dęby Powiatu 

Choszczeńskiego” przysługuje prawo do wykorzystania przyznanego wyróżnienia  

w promocji własnego wizerunki w prowadzonej działalności gospodarczej lub publicznej.  

§11 

O przyznaniu wyróżnień informuje się mieszkańców powiatu w sposób zwyczajowo 

przyjęty. 

§12 

W imieniu Kapituły wyróżnienia promocyjne „Dęby Powiatu Choszczeńskiego” wręcza 

Przewodniczący Rady Powiatu w Choszcznie oraz Starosta Choszczeński.  

§13 

Szczegółowe informacje dotyczące przyznawania wyróżnień promocyjnych zamieszczone 

zostaną na stronie internetowej Starostwa: www.powiatchoszczno.pl oraz na stronie 

facebook powiatu choszczeńskiego. 

 

 

http://www.powiatchoszczno.pl/

