UCHWAŁA NR 201/2019
ZARZĄDU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO
z dnia 22 maja 2019 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania nagród Starosty Nowosądeckiego w zakresie wspierania
i promocji organizacji pozarządowych oraz wolontariatu.
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 22 i art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 511), Zarząd Powiatu Nowosądeckiego, uchwala co następuje:
§ 1. Uchwala się Regulamin przyznawania nagród Starosty Nowosądeckiego w zakresie wspierania i promocji
organizacji pozarządowych oraz wolontariatu, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Biura Promocji i Wspierania Organizacji Pozarządowych.
§ 3. Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Nowosądeckiego.
§ 4. Traci moc Uchwała Nr 867/2017 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 12 kwietnia 2017 r.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Starosta Nowosądecki
Marek Kwiatkowski
Wicestarosta Nowosądecki
Antoni Koszyk
Członek Zarządu
Zofia Nika
Członek Zarządu
Edward Ciągło
Członek Zarządu
Marian Dobosz
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Regulamin
przyznawania Nagród Starosty Nowosądeckiego w zakresie
wspierania i promocji organizacji pozarządowych oraz wolontariatu
§1
Cele nagród
1. Począwszy od 2013 roku Starosta Nowosądecki przyznaje nagrody
w Konkursie
w zakresie wspierania i promocji organizacji pozarządowych oraz wolontariatu na zasadach
określonych w niniejszym Regulaminie.
2. Nagrody zostały ustanowione w celu:
a) uhonorowania osób oraz organizacji pozarządowych, które były szczególnie aktywne
w działaniach na rzecz innych,
b) promocji aktywnych postaw oraz oddolnych inicjatyw ukierunkowanych na rozwój
Sądecczyzny,
c) podziękowania za podejmowane cenne działania.
3. Nagrody przyznawane są co rok.
4. Nagrodę stanowi statuetka z tabliczką zawierającą nazwę nagrody, imię i nazwisko laureata lub
nazwę organizacji oraz rok, za który została przyznana. Wraz z nagrodą laureat otrzymuje
nagrodę finansową.
§2
Kategorie nagród
1. Nagrody przyznaje się w trzech kategoriach:
a) Najlepsza Inicjatywa Roku,
b) Wolontariusz Roku,
c) Młody Wolontariusz Roku.
2. Ponadto, dla wyróżnienia szczególnych zasług w obszarze objętym Konkursem może zostać
przyznana „Nagroda Specjalna” Starosty Nowosądeckiego.
§3
Zasady ogólne
1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody mogą wystąpić organizacje pozarządowe oraz osoby prawne
i fizyczne, działające na terenie powiatu nowosądeckiego.
2. We wniosku należy podać:
a) wskazanie kategorii w jakiej wnioskuje się o Nagrodę,
b) dane o wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa, adres, telefon kontaktowy),
c) dane o kandydacie do Nagrody (imię i nazwisko lub nazwa, adres, telefon kontaktowy, wiek),
d) uzasadnienie osiągnięć kandydata,
e) wniosek o przyznanie Nagrody może zawierać dokumentację potwierdzającą osiągnięcia
kandydata (recenzje, opinie, akty przyznania nagród, fotografie, wydawnictwa itp).
3. Wniosek należy złożyć w Kancelarii Administracyjnej Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu
lub przesłać na adres Starostwa: ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz z dopiskiem nazwy
Nagrody oraz nazwy wydziału obsługującego Konkurs (BP).
4. Termin składania wniosków upływa z dniem 30 czerwca każdego roku kalendarzowego.
§4
Ocena wniosku
1. Ocena inicjatyw organizacji przeprowadzana będzie głównie w oparciu o następujące kryteria:
a) społeczne znaczenie,
b) wpływ na rozwój i promocję powiatu nowosądeckiego,
c) pozyskiwanie środków finansowych przez organizację z różnych źródeł i przejrzystość ich
wykorzystywania,
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d) liczba osób, do których skierowana jest inicjatywa,
e) umiejętność zaangażowania wolontariuszy do realizacji projektu,
f) umiejętność podejmowania współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi i partnerami
społecznymi.
2. Ocena pracy wolontariusza przeprowadzana będzie głównie w oparciu o następujące kryteria:
a) charakter wykonywanej pracy,
b) zaangażowanie,
c) liczba przepracowanych godzin pracy wolontariackiej,
d) opinie osób, którym pomoc została udzielona,
e) dodatkowo, w przypadku Nagrody „Młody Wolontariusz Roku”, wprowadza się kryterium
polegające na posiadaniu statusu ucznia szkoły, dla której organem prowadzącym jest Powiat
Nowosądecki.
3. Ocena kandydatur do „Nagrody Specjalnej” obejmuje całokształt działalności organizacji lub
osoby na przestrzeni wielu lat, jej zasługi dla lokalnej społeczności oraz wkład w promocję
społeczeństwa obywatelskiego i wolontariatu.
§5
Realizacja wniosku
1. Nagrodę przyznaje Starosta Nowosądecki na wniosek Kapituły, w skład której wchodzą: Członek
Zarządu Powiatu Nowosądeckiego – Przewodniczący Kapituły, Przewodniczący Powiatowej
Rady Działalności Pożytku Publicznego, przedstawiciel Komisji Promocji Powiatu, Współpracy
z Organizacjami Pozarządowymi oraz Współpracy Międzynarodowej, dyrektor wydziału
merytorycznego Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu zajmującego się wspieraniem
organizacji pozarządowych oraz dyrektorzy maksymalnie dwóch wydziałów Starostwa
nadzorujących działania w ramach projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe
i wspieranych ze środków budżetu Powiatu.
2. Posiedzenie Kapituły zwołuje każdorazowo Przewodniczący Kapituły.
3. Posiedzenia kapituły są niejawne.
4. Posiedzenie Kapituły jest ważne, jeśli uczestniczy w nim co najmniej trzech jej członków.
5. Członkowie Kapituły pełnią swe funkcje społecznie.
6. Lista laureatów zawiera co najmniej imię i nazwisko lub nazwę nominowanego oraz kategorię,
w jakiej został nominowany.
7. Starosta zatwierdza ostateczną listę laureatów Konkursu za dany rok wraz z wysokością nagród
finansowych.
8. Starosta może odstąpić od przyznawania nagród w jednej lub większej liczbie kategorii w danym
roku.
9. Lista laureatów zostanie umieszczona na stronie internetowej Powiatu Nowosądeckiego
w terminie do 15 dni od dnia rozstrzygnięcia Konkursu i zatwierdzenia listy laureatów przez
Starostę.
10. Uroczyste ogłoszenie wyników Konkursu i wręczenie nagród następuje na dorocznym
Powiatowym Forum Organizacji Pozarządowych lub w innych okolicznościach, jeśli jest to
niemożliwe w trakcie Forum.
11. Obsługę organizacyjną Kapituły zapewnia wydział merytoryczny Starostwa Powiatowego
zajmujący się współpracą z organizacjami pozarządowymi.
§6
Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin zostaje umieszczony na stronie internetowej Powiatu Nowosądeckiego.
2. W kwestiach nieprzewidzianych niniejszego regulaminu głos rozstrzygający ma Przewodniczący
Kapituły.
3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
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