
Załącznik do Uchwały Nr 256/831/2023 
Zarządu Powiatu Wyszkowskiego 

z dnia 28 lutego 2023 r.  

 

REGULAMIN NAGRODY  

STAROSTY POWIATU WYSZKOWSKIEGO ZA ROZWÓJ I PROMOCJĘ POWIATU W ROKU 2022 

§ 1. 

Niniejszy Regulamin określa szczegółowe warunki, zasady i tryb przyznawania Nagrody 

Starosty Powiatu Wyszkowskiego za rozwój i promocję powiatu w roku 2022. 

§ 2. 

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: 

1) Powiecie – należy przez to rozumieć Powiat Wyszkowski; 

2) Zarządzie – należy przez to rozumieć Zarząd Powiatu Wyszkowskiego; 

3) Staroście – należy przez to rozumieć Starostę Powiatu Wyszkowskiego; 

4) Wydziale – należy przez to rozumieć Wydział Promocji i Rozwoju Starostwa 

Powiatowego w Wyszkowie; 

5) Kapitule – należy przez to rozumieć Kapitułę Nagrody Starosty Powiatu Wyszkowskiego 

za rozwój i promocję powiatu w roku 2022; 

6) Nagrodzie – należy przez to rozumieć Nagrodę Starosty Powiatu Wyszkowskiego za 

rozwój i promocję powiatu w roku 2022 przyznawaną zgodnie z niniejszym 

Regulaminem; 

7) Regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin Nagrody Starosty Powiatu 

Wyszkowskiego za rozwój i promocję powiatu w roku 2022; 

8) Kandydacie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, prawną lub organizację nie 

posiadającą osobowości prawnej zgłoszoną do Nagrody Starosty Powiatu 

Wyszkowskiego za rozwój i promocję powiatu w roku 2022. 

 

§ 3. 

Nagroda może być przyznana za całokształt działalności wpływający na rozwój i promocję 

Powiatu ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięć i działań podejmowanych w roku 2022.  

 

§ 4. 

Nagrody mogą być przyznane w pięciu kategoriach: 

1) kultura i sztuka: 

a) za działalność i sukcesy w zakresie twórczości artystycznej, organizacji kultury  

i upowszechnianiu jej wartości oraz w zakresie edukacji kulturalnej, 

b) za działania w zakresie ochrony dziedzictwa narodowego, kultywowania tradycji 

regionalnych i pielęgnowania patriotyzmu; 



2) kultura fizyczna i sport: 

a) za wybitne osiągnięcia w ogólnopolskim lub międzynarodowym 

współzawodnictwie sportowym (tj. zajęcie czołowych miejsc w Igrzyskach 

Olimpijskich, Igrzyskach Paraolimpijskich, Mistrzostwach Świata, Pucharze Świata, 

Mistrzostwach Europy, Pucharze Europy, Mistrzostwach Polski, Pucharze Polski  

i Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży) oraz inne wysokie wyniki sportowe, 

b) za sukcesy w organizacji zawodów sportowych oraz za działalność w zakresie 

upowszechniania kultury fizycznej i sportu; 

3) pomoc społeczna i zdrowie: 

a) za działalność na rzecz wspierania osób i rodzin w przezwyciężaniu trudnych sytuacji 

życiowych, 

b) za działalność integrującą osoby starsze, dotknięte chorobami i osoby  

z niepełnosprawnościami ze środowiskiem przez umożliwienie im uczestnictwa w życiu 

publicznym, zawodowym i kulturalnym, 

c) za opracowanie i wdrożenie lokalnych inicjatyw i programów społecznych 

ukierunkowanych na rozwiązywanie problemów społecznych m.in. narkomanii, 

alkoholizmu, bezdomności, przemocy w rodzinie, 

d) za realizację przedsięwzięć wspierających różne podmioty w realizacji pomocy 

społecznej, 

e) za heroiczny czyn polegający na ratowaniu zdrowia i życia ludzkiego, 

f) za działalność w zakresie promocji i ochrony zdrowia, w tym za realizację programów 

i przedsięwzięć w zakresie profilaktyki prozdrowotnej, 

g) za osiągnięcia, które w istotny sposób przyczyniają się do zwiększenia udziału 

społeczeństwa Powiatu w rozwiązywaniu problemów społecznych i zdrowotnych 

innych niż wymienione w pkt. 3 lit. a-f; 

4) działalność społeczna i wolontariat: 

a) za rozwijanie aktywności społecznej, 

b) za rozwijanie aktywności obywatelskiej, 

c) za działalność wspierającą i integrującą lokalną społeczność w tym działalność 

obywatelską i charytatywną, 

d) za zaangażowanie w pomoc obywatelom Ukrainy w związku z wybuchem konfliktu 

zbrojnego, 

e) za organizowanie wolontariatu i promowanie jego idei, 

f) za osiągnięcia, które w istotny sposób przyczyniają się do zwiększenia udziału 

społeczeństwa Powiatu w rozwiązaniu lokalnych problemów innych niż 

wymienione w pkt. 3; 

5) rozwój gospodarczy powiatu: 

a) za kreatywne i konsekwentne działania na rzecz rozwoju gospodarczego Powiatu, 

b) za tworzenie i utrzymywanie warunków do rozwoju rynku pracy, 

c) za działalność na rzecz rozwoju ekonomii społecznej, 

d) za działalność zgodną z ideą społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), 

e) za działalność filantropijną w biznesie. 

 

 



§ 5. 

1. Na wniosek Kapituły Starosta przyznaje Nagrody za rozwój i promocję Powiatu za rok 2022.  

2. Nagrodą, o której mowa w ust.1 jest: 

1)  w kategoriach kultura i sztuka, kultura fizyczna i sport, pomoc społeczna i zdrowie oraz 

aktywność obywatelska i wolontariat nagroda pieniężna: 

a) 1 nagroda w wysokości 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych), 

b) 2 nagroda w wysokości 2.000,00 zł  (słownie: dwa tysiące złotych), 

c) 3 nagroda w wysokości 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych); 

2) w kategorii rozwój gospodarczy powiatu zostaną przyznane trzy nagrody 

w postaci pamiątkowych statuetek. 

3. Każdy laureat Nagrody otrzymuje pamiątkowy dyplom potwierdzający otrzymanie 

Nagrody. 

4. Środki finansowe na Nagrody oraz na organizację i przeprowadzenie ceremonii wręczenia 

Nagród zostały zarezerwowane w budżecie Powiatu na rok 2023. 

5. Nagroda, o której mowa w ust.1 pkt.1 może zostać w momencie wypłaty pomniejszona  

o podatek, o ile obowiązek jego zapłaty przewidują przepisy prawa.   

 

§ 6. 

1. Nagroda przyznawana jest na wniosek pełnoletnich mieszkańców Powiatu, organów 

administracji samorządowej z terenu Powiatu, organizacji pozarządowych i osób prawnych 

mających swoją siedzibę i działających na terenie Powiatu. 

2. Uprawniony wnioskodawca może złożyć wyłącznie jeden wniosek z danej kategorii,   

o których mowa w § 5. 

3. Wniosek o przyznanie Nagrody musi zawierać: 

1) oznaczenie kategorii, w której zgłaszany jest Kandydat; 

2) imię i nazwisko albo pełną nazwę Kandydata, dane teleadresowe, adres e-mail; 

3) opis dotychczasowej działalności oraz osiągnięć, za które ma być uhonorowany 

Kandydat, ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięć i działań podejmowanych w roku 

2022; 

4) informacje mogące mieć znaczenie przy ocenie Kandydata; 

5) dane teleadresowe wnioskodawcy wraz z oświadczeniem o prawdziwości podanych 

informacji i danych; 

6) pisemną zgodę Wnioskodawcy i Kandydata na przetwarzanie danych osobowych, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

7) minimum 2 fotografie Kandydata dołączone do wniosku na nośniku danych (np. płyta 

CD lub pamięć zewnętrza (tzw. pendrive). 

4. Wniosek musi być wypełniony pismem maszynowym bądź komputerowym  

z uwzględnieniem limitu ilości znaków. 

5. Wzór wniosku stanowi Załącznik Nr 1 do Regulaminu.  

6. Wnioski w sprawie przyznania Nagrody należy składać do siedziby Starostwa Powiatowego 

w Wyszkowie – Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków, pok. 39 (kancelaria)  

w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Nagroda Starosty Powiatu Wyszkowskiego za rozwój  



i promocję powiatu w roku 2022”, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 marca  

2023 r. do godz. 16.00. 

7. W razie stwierdzenia braków formalnych wnioskodawca będzie zobowiązany do ich 

usunięcia w terminie 2 dni od dnia powiadomienia. 
8. Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku: 

1) złożenia po terminie; 

2) pisemnego wycofania wniosku przez wnioskodawcę; 

3) pisemnej rezygnacji Kandydata; 

4) braków formalnych, jeżeli nie zostały usunięte w wyznaczonym terminie; 

5) innych okoliczności powodujących bezzasadność wniosku. 

 

§ 7. 

1. Złożone wnioski rozpatruje Kapituła powołana zarządzeniem Starosty składająca się  

z minimum 7 osób.  
2. Kapituła działa na podstawie „Regulaminu pracy Kapituły Nagrody Starosty Powiatu 

Wyszkowskiego za rozwój i promocję powiatu w roku 2022”, który stanowi Załącznik Nr 2 

do Regulaminu. 

3. Do zadań Kapituły należy: 

1) ocena wniosków pod względem formalnym; 

2) ocena wniosków pod względem merytorycznym; 

3) przedstawienie kandydatów do Nagrody Staroście. 

4. Kapituła rozpatrzy złożone wnioski w ciągu 4 dni od daty terminu, o którym mowa w § 6 

ust. 6. 

5. Siedzibą Kapituły jest siedziba Starostwa Powiatowego w Wyszkowie. 

6. Członkowie Kapituły sprawują tę funkcję honorowo i nieodpłatnie.  

7. Kapituła zastrzega sobie wyłączne prawo do interpretacji Regulaminu, a jej decyzje są 

ostateczne i nie przysługują od nich odwołania. 

§ 8. 
1. Kapituła oceniać będzie: 

1) wpływ działalności na promocję i rozwój powiatu wyszkowskiego; 

2) innowacyjność podejmowanych działań; 

3) ukierunkowanie działań na osiągnięcie celów społecznych; 

4) rangę osiągnięć; 

5) trwałość działań. 

2. Członek Kapituły, który jest wnioskodawcą lub który kandyduje do nagrody, nie bierze 

udziału w głosowaniu w danej kategorii. 

3. Członek Kapituły podlega wyłączeniu od udziału w głosowaniu w danej kategorii jeśli 

pozostaje z którymś z kandydatów do nagrody w takim stosunku prawnym lub 

faktycznym, że wynik głosowania może mieć wpływ na jego rozstrzygnięcie. 

 



 

 

§ 9. 

1. Wybór Kandydatów odbywa się w trzech etapach: 

1) w pierwszym etapie Przewodniczący Kapituły i Sekretarz Kapituły dokonują otwarcia 

złożonych wniosków. Następnie Sekretarz Kapituły, w terminie wyznaczonym przez 

Przewodniczącego Kapituły, dokonuje oceny złożonych wniosków pod kątem 

wymogów formalnych i wzywa do uzupełnienia braków, następnie przedstawia 

Kapitule listę złożonych wniosków spełniających wymogi formalne; 

2) w drugim etapie Kapituła dokonuje oceny treści merytorycznych zawartych we 

wnioskach które przeszły pozytywnie ocenę formalną poprzez odczytanie ich w całości, 

następnie wyłania Kandydatów nominowanych do Nagrody i przeprowadza debatę 

nad wnioskami; 

3) w trzecim etapie Kapituła, spośród Kandydatów wyłonionych w drugim etapie, 

dokonuje wyboru laureatów Nagrody w poszczególnych kategoriach w głosowaniu 

jawnym zwykłą większością głosów.  

2. Kapituła przedstawia Staroście propozycje laureatów do Nagrody w poszczególnych 

kategoriach. Starosta, biorąc pod uwagę propozycje Kapituły (wyniki głosowania), 

zatwierdza ostatecznie laureatów Nagrody.  

3. Ostateczną decyzję o przyznaniu Nagród laureatom podejmuje Starosta. 

 

§ 10. 

1. Nagrody zostaną wręczone na uroczystej gali w dniu 21 marca 2023 r.  

2. Nagrodę wręcza Starosta lub, w przypadku nieobecności Starosty, osoba upoważniona 

przez Starostę. 

3. Akt wręczenia Nagrody, dokonywany w imieniu Starosty, jest poprzedzony 

wypowiedzeniem formuły: "W imieniu Starosty Powiatu Wyszkowskiego wręczam ...". 

4. Informację o przyznaniu Nagrody podaje się do publicznej wiadomości w sposób 

zwyczajowo przyjęty. 

5. Wpisu laureata do Księgi Nagrodzonych prowadzonej przez Wydział dokonuje Sekretarz 

Zespołu.  

§ 11. 

Wydział jest odpowiedzialny za: 

1) obsługę administracyjną Kapituły; 

2) ewidencję złożonych wniosków; 

3) prowadzenie ewidencji kandydatów nominowanych oraz laureatów Nagrody; 

4) zorganizowanie ceremonii wręczenia Nagród. 

 

§ 12. 

Zmiany Regulaminu dokonywane są przez Zarząd w formie uchwały. 



Załącznik  Nr 1 do Regulaminu 

WNIOSEK 
o przyznanie Nagrody Starosty Powiatu Wyszkowskiego  

za promocję i rozwój powiatu w roku 2022  
w kategorii * 

 

 1. Kultura i sztuka 

 2. Kultura fizyczna i sport 

 3. Pomoc społeczna i zdrowie 

 4. Działalność społeczna i wolontariat 

 5. Rozwój gospodarczy powiatu 

 

I. Dane zgłaszanego kandydata: 

1. Imię i nazwisko/lub pełna nazwa zgłaszanego podmiotu: 

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

Adres/siedziba: 

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

3. Telefon kontaktowy: 

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

4. Adres e-mail:  

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

II. Opis działalności i osiągnieć kandydata za rok 2022 (maksymalna ilość znaków – 3500 ze 

spacjami): 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

*należy zaznaczyć tylko jedną kategorię 



III. Informacje mogące mieć znaczenie przy ocenie Kandydata (maksymalna ilość znaków 

2500 ze spacjami): 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

IV. Dane wnioskodawcy i oświadczenie o prawdziwości podanych we wniosku informacji  

i danych: 

1. Imię i nazwisko/lub pełna nazwa wnioskodawcy: 

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

2. Adres/siedziba: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Telefon kontaktowy: 

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

4. Adres e-mail:  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Oświadczam, że podane we wniosku informacje i dane są prawdziwe. Oświadczam także,  

że dołączone do wniosku fotografie Kandydata są mojego autorstwa/są moją własnością*. 

Oświadczam, że ponoszę pełną odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw autorskich 

do fotografii Kandydata należących do osób trzecich w przypadku ich ujawnienia. 

(niewłaściwe skreślić) 

 

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

data i podpis wnioskodawcy/osoby 

upoważnionej do reprezentowania 

Wnioskodawcy/ 

 

Uwaga! Do wniosku należy dołączyć min. dwie fotografie kandydata na nośniku danych 

(np. płyta CD, pamięć zewnętrzna tzw. pendrive). 



V. Pisemna zgoda WNIOSKODAWCY na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie 

zobowiązującymi przepisami. 

(DOTYCZY WNIOSKODAWCÓW BĘDĄCYCH OSOBAMI FIZYCZNYMI) 

OŚWIADCZENIE  

 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Starostę Powiatu Wyszkowskiego (ADO) moich 

danych osobowych zawartych we wniosku o przyznanie Nagrody Starosty Powiatu 

Wyszkowskiego za rozwój i promocję powiatu w roku 2022. 

   Wyrażam zgodę na utrwalanie przez Starostę Powiatu Wyszkowskiego (ADO) mojego 

wizerunku oraz na jego wykorzystywanie, w tym na bezpłatne rozpowszechnianie, 

w szczególności na stronie internetowej ADO, a także w mediach, gablotach, kronikach, 

portalach społecznościowych prowadzonych przez Starostwo oraz materiałach 

informacyjnych tworzonych przez ADO - w celu informacyjnym o działaniach Starostwa 

Powiatowego w Wyszkowie.  

 Potwierdzam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Nagrody Starosty Powiatu 

Wyszkowskiego za rozwój i promocję powiatu w roku 2022. 

 

 

…………………………………………..………………………………….. 

Data i czytelny podpis wnioskodawcy 

Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka zawarte w formularzu zgłoszeniowym 

są przetwarzane w celu przeprowadzenia procedury oraz gali Nagrody Starosty Powiatu 

Wyszkowskiego za rozwój i promocję powiatu w roku 2022. Administratorem Pani/Pana danych 

osobowych jest Starosta Powiatu Wyszkowskiego, Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków. Pełna treść klauzuli 

informacyjnej znajduję się na stronie https://www.powiat-wyszkowski.pl/ 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich 

przetwarzania oraz wycofania zgody na przetwarzanie, bez wpływu na zgodność przetwarzania 

z obowiązującym prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem przed jej 

cofnięciem. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - PUODO 

https://uodo.gov.pl/, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 

 

 

 



VI. Pisemna zgoda KANDYDATA na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie 

zobowiązującymi przepisami. 

(DOTYCZY WYŁĄCZNIE KANDYDATÓW BĘDĄCYCH OSOBAMI FIZYCZNYMI) 

OŚWIADCZENIE  

 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Starostę Powiatu Wyszkowskiego (ADO) moich 

danych osobowych/danych osobowych mojego dziecka* zawartych w formularzu 

zgłoszeniowym do Nagrody Starosty Powiatu Wyszkowskiego za rozwój i promocję powiatu w 

roku 2022. 

   Wyrażam zgodę na utrwalanie przez Starostę Powiatu Wyszkowskiego (ADO) mojego 

wizerunku/wizerunku mojego dziecka* oraz na jego wykorzystywanie, w tym na bezpłatne 

rozpowszechnianie, w szczególności na stronie internetowej ADO, a także w mediach, 

gablotach, kronikach, portalach społecznościowych prowadzonych przez Starostwo oraz 

materiałach informacyjnych tworzonych przez ADO - w celu informacyjnym o działaniach 

Starostwa Powiatowego w Wyszkowie.  

 Potwierdzam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Nagrody Starosty Powiatu 

Wyszkowskiego za rozwój i promocję powiatu w roku 2022. 

 

…………………………………………..………………………………….. 

Data i czytelny podpis kandydata/przedstawiciela 

 ustawowego Kandydata 

Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka zawarte w formularzu zgłoszeniowym 

są przetwarzane w celu przeprowadzenia procedury oraz gali Nagrody Starosty Powiatu 

Wyszkowskiego za rozwój i promocję powiatu w roku 2022. Administratorem Pani/Pana danych 

osobowych jest Starosta Powiatu Wyszkowskiego, Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków. Pełna treść klauzuli 

informacyjnej znajduję się na stronie https://www.powiat-wyszkowski.pl/ 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich 

przetwarzania oraz wycofania zgody na przetwarzanie, bez wpływu na zgodność przetwarzania 

z obowiązującym prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem przed jej 

cofnięciem. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - PUODO 

https://uodo.gov.pl/, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 

 

*niewłaściwe skreślić 



Załącznik Nr 2 do Regulaminu 

REGULAMIN 

KAPITUŁY NAGRODY STAROSTY POWIATU WYSZKOWSKIEGO  

ZA ROZWÓJ I PROMOCJĘ POWIATU W ROKU 2022 

§ 1. 

Kapituła jest organem społecznym. 

§ 2.  

Kapituła działa na podstawie Regulaminu Nagrody Starosty Powiatu Wyszkowskiego za rozwój 

i promocję powiatu w roku 2022 oraz niniejszego Regulaminu. 

 

§ 3. 

Celem działania Kapituły jest weryfikacja złożonych wniosków do Nagrody oraz wyłonienie 

Kandydatów do Nagród w poszczególnych kategoriach. 

 

§ 4. 

Posiedzenia Kapituły zwołuje i prowadzi Przewodniczący Kapituły. 

 

§ 5. 

Wybór Kandydatów odbywa się w trzech etapach: 

1) w pierwszym etapie Przewodniczący Kapituły i Sekretarz Kapituły dokonują otwarcia 

złożonych wniosków. Następnie Sekretarz Kapituły, w terminie wyznaczonym przez 

Przewodniczącego Kapituły, dokonuje oceny złożonych wniosków pod kątem 

wymogów formalnych i wzywa do uzupełnienia braków, następnie przedstawia 

Kapitule listę złożonych wniosków spełniających wymogi formalne; 

2) w drugim etapie Kapituła dokonuje oceny treści merytorycznych zawartych we 

wnioskach które przeszły pozytywnie ocenę formalną poprzez odczytanie ich w całości, 

następnie wyłania kandydatów nominowanych do Nagrody i przeprowadza debatę nad 

wnioskami; 

3) w trzecim etapie Kapituła, spośród Kandydatów wyłonionych w drugim etapie, 

dokonuje wyboru Kandydatów do Nagrody w poszczególnych kategoriach  

w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.  

 

§ 6. 

Obrady Kapituły w etapie drugim i etapie trzecim są prowadzone w obecności co najmniej 2/3 

składu osobowego Kapituły. 

 

§ 7. 

Posiedzenia Kapituły są protokołowane przez Sekretarza kapituły lub, w przypadku jego 

nieobecności, przez osobę wyznaczoną przez Przewodniczącego Kapituły. 

 



§ 8. 

Decyzje dotyczące organizacji pracy Kapituły zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą 

większością głosów. 

§ 9. 

Kapituła wyłaniania laureatów Nagrody, zgodnie z § 9 Regulaminu Nagrody Starosty Powiatu 

Wyszkowskiego za rozwój i promocję powiatu w roku 2022. 

 

§ 10. 

Spośród nominowanych Kandydatów Kapituła wybiera propozycję laureatów Nagród w każdej 

kategorii, zgodnie z § 9 ust.1 pkt 3 Regulaminu Nagrody Starosty Powiatu Wyszkowskiego za 

rozwój i promocję powiatu w roku 2022, w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. 

 

§ 11. 

Kapituła podejmując stosowną uchwałę przedstawia ostateczną listę laureatów Nagród do 

akceptacji Staroście Powiatu Wyszkowskiego. 

 

§ 12. 

Wszystkie kwestie nieuregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Kapituła we własnym 

zakresie na zasadach, o których mowa w § 8 niniejszego Regulaminu. 


