
Zarządzenie Nr 13/2020 
Starosty Jarocińskiego 
z dnia 5 lutego 2020 r.

w sprawie powołania Kapituły Konkursu

Na podstawie art. 34 ust. 1 oraz art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. 
o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2015 r., poz. 1445 z późn. zm.) oraz w związku 
z Zarządzeniem Nr 33/2008 Starosty Jarocińskiego z dnia 12 czerwca 2008r. w sprawie 
ustanowienia Nagrody Starosty Jarocińskiego „Za Zasługi dla Powiatu Jarocińskiego”, 
zarządzam, co następuje:

§1 . 1. Powołuję Kapitułę Konkursu, której zadaniem jest dokonanie nominacji 
podmiotów do wyróżnienia „Za zasługi dla Powiatu Jarocińskiego” w roku 2019.

2. Do składu Kapituły Konkursowej powołuję nstp. osoby:
1) Mariusz Stolecki - Przewodniczący Kapituły
2) Katarzyna Szymkowiak
3) Jan Szczerbań
4) Jacek Jędraszczyk

§2 . Kapituła Konkursu wyniki swojej pracy przedstawi wraz z uzasadnieniem, 
w terminie do dnia 6 lutego 2020 r.

§3 . Zasady prac Kapituły Konkursu określa regulamin stanowiący załącznik 
nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§4 . Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Oświaty i Spraw 
Społecznych.

§5 . Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Załącznik nr 1 do

Starosty Jarocińskiego 
z dnia 5

1. Kapituła pracuje zgodnie z zasadami przyznawania Nagrody Starosty Jarocińskiego „ Za 

zasługi dla Powiatu Jarocińskiego”, określonymi w Regulaminie Nagrody, a ponadto 

zgodnie z zasadami zawartymi w niniejszym regulaminie.

2. Kapituła składa się z 4 członków powoływanych i odwoływanych przez Starostę 

Jarocińskiego.

3. Kapituła stanowi jury Nagrody Starosty Jarocińskiego „Za zasługi dla Powiatu 

Jarocińskiego” i wybiera spośród zgłoszonych kandydatów do trzech nominowanych 

w każdej z następujących kategorii:

a) gospodarka

b) oświata, kultura i sport

c) działalność społeczna

d) młody talent

e) rolnictwo

4. Kapituła może wystąpić do Starosty Jarocińskiego z wnioskiem o przyznanie osobie 

prawnej lub fizycznej nagrody specjalnej za osiągnięcia wykraczające poza zakres 

podstawowych kategorii nagrody.

5. Kapituła ma prawo zwrócić się do Starosty o nie przyznanie Nagrody w niektórych 

kategoriach.

6. Każdemu Członkowi Kapituły przysługuje w głosowaniu jeden głos.

7. Nominowanymi są podmioty, które otrzymały największa ilość głosów.

8. Wybór nominowanych w poszczególnych kategoriach odbywa się w głosowaniu jawnym.

9. Tajne głosowanie jest przeprowadzone na wniosek choćby jednego z członków Kapituły.

10. W przypadku uzasadnionej nieobecności, w głosowaniu uwzględnia się także głosy oddane 

na piśmie przez nieobecnych członków Kapituły.

11. Ostatecznie wnioski rozpatruje Starosta Jarociński wraz z Kapitułą Konkursu w terminie do 

28 lutego.

12. Ogłoszenie wyników konkursu następuje po dokonaniu wyboru laureatów przez Starostę

Jarocińskiego spośród podmiotów nominowanych przez Kapitułę.


