
 

Regulamin przyznawania  

Nagrody Starosty Kluczborskiego - „Plaster Miodu”  

  

 

§ 1. 1. Nagroda Starosty Kluczborskiego - „Plaster Miodu”, zwana dalej Nagrodą - jest 

przyznawana za szczególne osiągnięcia na rzecz rozwoju i promocji Powiatu Kluczborskiego. 
 

2. Nagroda przyznawana jest w następujących kategoriach: 

1) biznes; 

2) kultura; 

3) sport; 

4) promocja powiatu; 

5) postawa społeczna - w której przyznawany jest „Plaster Miodu” im. Rafała Neugebauera;  

6) za całokształt działalności na rzecz Powiatu Kluczborskiego. 

 

3. Każdego roku przyznaje się po jednej nagrodzie w każdej z kategorii wymienionych w pkt 2.  

4. W szczególnych sytuacjach Starosta Kluczborski w wybranej kategorii może przyznać więcej niż 

jedną nagrodę.  

5. Laureatami nagród mogą zostać osoby fizyczne, osoby prawne, instytucje, przedsiębiorstwa, 

organizacje pozarządowe, podmioty nie posiadające osobowości prawnej, a także obywatele 

i instytucje innych państw. 

 

 

§ 2. 1. Nagroda ma charakter rzeczowy w postaci statuetki i dyplomu. 

2. Laureatem nagrody można zostać nie częściej niż raz na pięć lat. 

3. Laureatem kategorii za całokształt działalności na rzecz Powiatu Kluczborskiego można zostać 

tylko jeden raz. 

 

 

§ 3. 1. O przyznanie nagrody wnioskować mogą:  

1) organy administracji samorządowej Powiatu Kluczborskiego; 

2) instytucje z terenu Powiatu Kluczborskiego; 

3) organizacje pozarządowe; 

4) osoby fizyczne; 

5) przedsiębiorstwa. 
 

2. Nagroda może być przyznana z inicjatywy własnej Starosty Kluczborskiego. 
 

 

§ 4. 1. Wnioski opiniowane są przez powołaną Zarządzeniem Starosty Kluczborskiego Kapitułę 

Nagrody Starosty Kluczborskiego - „Plaster Miodu”, zwaną dalej kapitułą. 
 

2.  W skład kapituły mogą wchodzić m.in. przedstawiciele Zarządu Powiatu w Kluczborku, 

przedstawiciele Starostwa i podległych jednostek organizacyjnych Powiatu Kluczborskiego, 

eksperci z różnych dziedzin.  
 

 

3. Posiedzenie kapituły zwołuje jej Przewodniczący, powołany w zarządzeniu, o którym mowa 

w § 4 ust. 1.  

 

4. Do zadań kapituły należy rozpatrywanie i opiniowanie wniosków oraz wybór nominowanych. 
 

5.  Kapituła wybiera nie więcej niż 4 nominowanych w każdej kategorii. 
 

6. Wnioski są oceniane przez kapitułę w oparciu o następujące kryteria: 

1) wpływ działalności na promocję i rozwój powiatu; 

2) innowacyjność działania; 

3) cykliczność działań; 

4) ukierunkowanie działania na osiągnięcie celów społecznych; 

5) rangę osiągnięć. 
 



7. Kapituła wybiera nominowanych w głosowaniu jawnym większością głosów obecnych na 

posiedzeniu członków kapituły. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos 

Przewodniczącego kapituły. 
 

8. Członkowie kapituły pełnią swoje funkcje społecznie. 

9. Z prac kapituły sporządza się protokół.  

10. Wyboru laureatów dokonuje Starosta Kluczborski spośród zaproponowanych przez kapitułę 

nominowanych. Starosta może także przyznać nagrodę w każdej z kategorii z własnej 

inicjatywy, spoza listy nominowanych. 

 
 

§ 5.    1. Wniosek o przyznanie Nagrody został określony w załączniku do niniejszego regulaminu 

i powinien zawierać: 

1) właściwie zaznaczoną kategorię, do której kandydat jest zgłaszany; 

2) dane kandydata: imię i nazwisko / nazwę instytucji kandydata do nagrody, dokładny adres, 

telefon kontaktowy, e-mail; 

3) dane wnioskodawcy: nazwę wnioskodawcy, dokładny adres, telefon kontaktowy, e-mail; 

4) informację o szczególnych osiągnięciach lub informację dotyczącą całokształtu 

dotychczasowej działalności na rzecz Powiatu Kluczborskiego, za które nagroda ma być 

przyznana; 

5) informację o dotychczas otrzymanych nagrodach, odznaczeniach, wyróżnieniach itp.; 

6) uzasadnienie wniosku; 

7) datę oraz podpis wnioskodawcy; 

8) podpisaną oddzielnie przez kandydata i wnioskodawcę (stanowiąca integralną część wniosku) 

klauzulę informacyjną w związku z przetwarzaniem przez Starostwo Powiatowe w Kluczborku 

danych osobowych (dotyczy osób fizycznych). 
 

2. Wniosek należy przesłać lub przekazać osobiście do Starostwa Powiatowego w Kluczborku 

(adres: ul. Katowicka 1, 46–200 Kluczbork) w terminie do 30 listopada każdego roku. 
 
 

3. Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku: 

1) złożenia po terminie; 

2) wycofania przez wnioskodawcę; 

3) niespełnienia wymogów formalnych. 

 

§ 6.  Nagrody są wręczane po zakończeniu roku, za który są przyznawane. 

 

 


