Uchwała Nr XIV/ 49 / 2016
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 3 czerwca 2016 r.

w sprawie ustanowienia dorocznej nagrody Starosty Elbląskiego
w dziedzinie wolontariatu o nazwie „ Wolontariusz Powiatu Elbląskiego”.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz.U. 2015 poz. 1445 z późn. zm.) Rada Powiatu w Elblągu uchwala, co następuje:

§ 1.
Ustanawia się doroczną nagrodę Starosty Elbląskiego w dziedzinie wolontariatu o nazwie
„Wolontariusz Powiatu Elbląskiego”.

§ 2.
Szczegółowe zasady i tryb przyznawania dorocznej nagrody określa regulamin stanowiący
załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia i podlega ogłoszeniu zgodnie z § 7 ust. 3 pkt 1
lit. b Statutu Powiatu Elbląskiego – na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Elblągu.

Przewodniczący Rady Powiatu
w Elblągu
Ryszard Zagalski

UZASADNIENIE

Ustanowienie nagrody „Wolontariusz Powiatu Elbląskiego” przyczyni się do
promowania osób lub podmiotów, które charytatywnie pracują na rzecz potrzebujących oraz
wydarzeń związanych z tą działalnością o zasięgu lokalnym i powiatowym. Wyróżnienie
takich postaw będzie dla nagrodzonych zachętą do dalszej działalności w dziedzinie
wolontariatu, a szczególnie zachęcać mieszkańców do podejmowania aktywności na rzecz
osób potrzebujących, starszych, chorych i niepełnosprawnych oraz zwierząt przebywających
w schroniskach lub potrzebujących pomocy, a dla społeczności lokalnej może stanowić
bodziec do podejmowania i aktywizacji działań w tej sferze życia społecznego.
Nagroda ma charakter honorowy i przyznawana jest jeden raz w roku.
Nagroda
„Wolontariusz
Powiatu
Elbląskiego”
wpisuje
się
także
w Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa
w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.239).

Załącznik do uchwały nr XIV/49/2016
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 3 czerwca 2016 r.

REGULAMIN
w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania dorocznej nagrody Starosty
Elbląskiego w dziedzinie wolontariatu o nazwie „Wolontariusz Powiatu Elbląskiego”.
§ 1.
1. Nagroda przyznawana jest za wybitne osiągnięcia w dziedzinie wolontariatu. Jest
formą podziękowania za bezinteresowną i nieodpłatną działalność na rzecz
potrzebujących na terenie Powiatu Elbląskiego.
2. Ze względu na szerokie znaczenie pojęcia „wolontariatu” ustala się, iż nagroda będzie
przyznawana za działalność charytatywną na rzecz osób chorych, niepełnosprawnych,
ubogich, pokrzywdzonych, a także na rzecz bezdomnych i cierpiących zwierząt.
3. Nagroda, o której mowa w ust.1 przyznawana jest jeden raz w roku:

- osobie fizycznej lub osobie prawnej lub jednostce nieposiadającej osobowości
prawnej mającej szczególne osiągnięcia w pracy wolontariackiej.

4. Ustala się, że prawo do ponownego nominowania laureata
Elbląskiego upływa po 4 latach.
§ 2.

do nagrody Starosty

Nagroda może być przyznana tylko raz za to samo przedsięwzięcie.
§ 3.
Przyznanie nagrody może nastąpić na wniosek:
1/ radnych Rady Powiatu w Elblągu,
2/ związków wyznaniowych i kościołów,
3/ Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego,
4/ dyrektorów jednostek organizacyjnych powiatu elbląskiego,
5/ organizacji pozarządowych, działających na terenie powiatu elbląskiego.
§ 4.
1. Nominacje do Nagrody odbywają się poprzez złożenie wniosku, stanowiącego
załącznik do niniejszego regulaminu.
2. Każda nominacja musi zostać złożona w formie pisemnej, odrębnej dla każdego
podmiotu.

3. Wniosek o przyznanie tytułu „Wolontariusz Powiatu Elbląskiego” składa się na
obowiązującym formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu,
dostępnym na stronie internetowej Powiatu www.powiat.elblag.pl w zakładce
organizacje pozarządowe.
4. Wypełnione wnioski można składać osobiście
w Sekretariacie Starostwa
Powiatowego w Elblągu lub wysyłać pocztą na adres 82-300 Elbląg ul. Saperów 14A
w terminie do dnia 15 listopada każdego roku kalendarzowego z dopiskiem na
kopercie „Wolontariusz Powiatu Elbląskiego.
5. Można zgłosić więcej niż jednego kandydata, przy czym dla każdego z nich należy
wypełnić osobny wniosek.
§ 5.
1. Ostateczną decyzję o przyznaniu nagrody podejmuje Zarząd Powiatu w Elblągu, po
zasięgnięciu opinii Kapituły Nagrody Wolontariatu, która jest organem opiniodawczodoradczym w zakresie oceny złożonych wniosków.
2. Nagroda nosi nazwę „Wolontariusz Powiatu Elbląskiego”.
3. Kapitułę Nagrody Wolontariatu, zwaną w dalszej części Kapitułą tworzą:
1/ Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki – Przewodniczący
Kapituły,
2/ członek Zarządu Powiatu – Zastępca Przewodniczącego Kapituły,
3/ Naczelnik Wydziału Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu – Sekretarz
Kapituły,
4/ Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu,
5/ członek Komisji Zdrowia, Rodziny i Polityki Socjalnej.
§ 6.
Określa się następujący tryb pracy Kapituły:
1/ Kapituła przedkłada Zarządowi Powiatu w Elblągu propozycję do nagrody Starosty
Elbląskiego
wypracowaną
podczas
posiedzenia
zwoływanego
przez
Przewodniczącego, ustalając na podstawie złożonych wniosków propozycje
kolejności nominacji do nagrody.
2/ Zaproszenia do członków Kapituły wysyłane są pisemnie, jednocześnie
powiadomienie o terminie i miejscu posiedzenia może nastąpić telefonicznie lub
w formie elektronicznej poprzez e-mail wysyłany do wszystkich członków lub sms.
3/ Pracami Kapituły kieruje Przewodniczący, a w czasie jego nieobecności Z-ca
Przewodniczącego.
4/ Podczas posiedzenia omawiane są propozycje kandydatur, które w wyznaczonym
terminie wypłynęły w formie określonej w § 4.
5/ Posiedzenie jest ważne jeśli uczestniczy w nim co najmniej trzech członków
Kapituły.

6/ Kapituła podejmuje decyzje kolegialnie, dążąc w swoich pracach do osiągnięcia
konsensusu.
7/ Jeżeli konsensus, o którym mowa w ust. 6 jest niemożliwy do osiągnięcia, Kapituła
podejmuje decyzje zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym.
8/ Ustalenia Kapituły mają formę pisemnego protokołu, sporządzonego po
zakończeniu posiedzenia.
§ 7.
1. Nagroda będzie uroczyście wręczona podczas sesji Rady Powiatu.
2. Nagroda składa się z dyplomu i nagrody pieniężnej w wysokości jednokrotności
minimalnego wynagrodzenia za pracę (brutto) określonego w rozporządzeniu Rady
Ministrów na rok przyznawania nagrody.
§ 8.
Informacja o przyznanej nagrodzie podawana jest do publicznej wiadomości
a w szczególności w Międzynarodowym Dniu Wolontariusza, czyli dnia 5 grudnia
każdego roku kalendarzowego.

Załącznik do Regulaminu

Formularz zgłoszeniowy kandydatury do dorocznych nagród
Starosty Elbląskiego w dziedzinie wolontariatu o nazwie
„Wolontariusz Powiatu Elbląskiego”.
A. Opis organizacji/instytucji/osoby zgłaszającej:
1.

2.

3.

Imię i nazwisko/nazwa organizacji/instytucji zgłaszającej kandydata do
konkursu lub potwierdzającej jego działalność:

Adres, telefon, e-mail :

Osoba reprezentująca organizację w kontaktach z organizatorem
konkursu:
- adres:
- telefon:
- e-mail:

B. Opis osoby/instytucji/organizacji zgłaszanej do nagrody oraz
uzasadnienie przyznania nagrody Starosty Elbląskiego
w dziedzinie wolontariatu
1.

2.

Imię i nazwisko kandydata/ nazwa instytucji/organizacji:

Rok

urodzenia

kandydatów:

wolontariusza

w

przypadku

zgłoszeń

pojedynczych

3.

4.

Kontakt do kandydata/ instytucji/ organizacji:
(adres pocztowy, telefon, e-mail)

Opis konkretnych zadań podejmowanych jako wolontariusz:

5.

Od kiedy kandydat jest wolontariuszem i wykonuje swoją pracę opisywaną
w formularzu:

6.

Liczba odbiorców pracy wolontariackiej kandydata:

B. Oświadczenie osoby zgłaszającej:
Oświadczam, że działalność wolontariacka kandydata nie jest wykonywana na rzecz
(lokalnej społeczności) w ramach praktyk, stażu, obowiązków służbowych itp.

...........................................

...........................................

/miejscowość, data/

/podpis osoby uprawnionej/

C. Oświadczenie kandydata:
Oświadczenie zgłaszanego kandydata może być na osobnej stronie (kartce)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby dorocznej
nagrody Starosty Elbląskiego w dziedzinie wolontariatu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych. (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.).

...........................................
/miejscowość, data/

.......................................
/podpis/

