
 

 

 

Regulamin 

przyznawania Nagrody Starosty Pleszewskiego im. Artura Szenica  

 

 

§ 1 

Nagroda Starosty Pleszewskiego im. Artura Szenica, zwana w dalszej części „nagrodą”, 

jest honorowym wyróżnieniem przyznawanym za zasługi w rozwoju gospodarczym, 

społecznym, kulturalnym i sportowym, współpracy międzynarodowej  oraz promocji 

Powiatu Pleszewskiego w zakresie: 

1) biznesu i gospodarki, w tym ochrony środowiska; 

2) turystyki; 

3) kultury; 

4) sportu; 

5) nauki, edukacji i wychowania; 

6) ochrony zdrowia i pomocy społecznej; 

7) działalności społecznej i samorządowej; 

8) promocji powiatu; 

9) całokształtu działalności na rzecz rozwoju i promocji Powiatu Pleszewskiego. 

 

§ 2 

Nagroda przyznawana jest w postaci statuetki oraz aktu nadania. Nagroda jest tytułem 

honorowym i nie wiążą się z nią gratyfikacje finansowe. 

 

§ 3 

Nagroda może być przyznana tej samej osobie lub podmiotowi tylko raz.  

 

§ 4 

1. Nagrodę przyznaje Starosta Pleszewski z własnej inicjatywy lub na wniosek. 

2. Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać dane zgodnie z wzorem wniosku, 

który stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. 



3. Wniosek winien zawierać konkretne zasługi dla rozwoju i promocji Powiatu 

Pleszewskiego oraz :  

1) dane kandydata: imię i nazwisko / nazwę instytucji kandydata do nagrody, 

dokładny adres;  

2) dane wnioskodawcy: nazwę wnioskodawcy, dokładny adres;  

3) informację o szczególnych osiągnięciach lub informację dotyczącą całokształtu 

dotychczasowej działalności na rzecz rozwoju i promocji Powiatu, za które nagroda 

ma być przyznana; 

4) uzasadnienie wniosku; 

5) datę oraz podpis wnioskodawcy. 

4. Wniosek należy przesłać lub przekazać osobiście do Starostwa Powiatowego w 

Pleszewie. 

 

§ 5 

Nagroda może być przyznawana obywatelom polskim, a także obywatelom innych państw 

oraz organizacjom działającym w Polsce oraz poza jej granicami  - jako wyraz uznania dla  

ich działalności i zasług dla rozwoju i promocji Powiatu Pleszewskiego. 

 

§ 6 

1. Nadanie nagrody łączy się z: 

1) wręczeniem laureatowi lub jego rodzinie Statuetki z okolicznościowym grawerem  

2) wręczeniem Aktu Nadania, 

3) wpisem do księgi ewidencyjnej Laureatów Nagrody Starosty Pleszewskiego im. 

Artura Szenica. 

2. Wręczenie nagrody odbywa się w sposób uroczysty na okolicznościowej gali lub sesji 

Rady Powiatu Pleszewskiego. 

 

§ 7 

Ewidencję przyznanych nagród oraz obsługę kancelaryjną prowadzi właściwy wydział 

Starostwa Powiatowego w Pleszewie. 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do Regulaminu 

 

 

WNIOSEK 

o przyznanie nagrody Starosty Pleszewskiego im. Artura Szenica 

 

1.Informacje o kandydacie do nagrody : 

 

a) imię i nazwisko/nazwa instytucji  

 

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

 

b) adres zamieszkania/siedziba instytucji 

 

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

 

2.Dane wnioskodawcy: 

 

a) imię i nazwisko/ nazwa ……………………………………………………………………… 

 

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

 

b) adres: kod:………….., miejscowość:………………………………..,   

 

ul……………………..…………………………………, nr tel.……………………………… 

 

3. Uzasadnienie wniosku: 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

………………………    ……………………………… 
/miejscowość, data/         /podpis wnioskodawcy/ 

 

 


