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Zarz^dzenie nr 42/1 I

RADCAPRAWNY

Starosty Slawienskiego
z dnia 24 maja 2011 roku.

w sprawie zmiany Regulaminu Konkursu ,,Lawy Starosty Siawieriskiego "
Na podstawie art. 34ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorzadzie powiatowym ( Dz. U. z
2001 r. Nr 142,poz.l 592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.
1271,Nr200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004. Nr 102, poz. 1055,
Nr 167, poz. 1759, Nr 214, poz. 1806, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz. l l l l , N r
223, poz. 1458, z 2009 r . N r 92, poz. 753) Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146,Nr40
poz. 230, Nr 106 poz. 675 zarzadza sie co nastepuje :

§1

W Zarzadzeniu Nr 49/07 Starosty Slawienskiego z dnia 12 grudnia 2007 roku w sprawie
ustalenia Regulaminu Konkursu ,,Laury Starosty Slawienskiego" zmienionego Zarzadzeniem Nr
53/08 Starosty Slawienskiego z dnia 28 pazdziernika 2008 roku oraz Zarzadzeniem starosty Nr 68/09
z dnia 9 listopada 2009 roku wprowadza sie nastepujace zmiany:
1) § 2 ust.2 otrzymuje nastepujace brzmienie:
,,2. Wyroznienie, o ktorym mowa w punkcie 1 moze bye przyznane w nastepuj^cych kategoriach
1 .Przedsi^biorczosc
2.1nwestycja roku
3. Produkt turystyczny
4.Animator sportu
S.Animator kultury
6.Zawsze poniocny ludziom
lub w innych uznanych przez Kapitule Konkursowa."
2)

§ 2 ust. 3 otrzymuje nastepujace brzmienie:

„ 3 Wyroz'ileria pr;:j'.znawane bed a decyzja Kapituly, w sklad ktorej wchodz^ Starosta Slawienski
oraz osoby przez niego powolane co najmniej 20 dni przed planowanym terminem rozstrzygniecia
Konkursu"

3)

§ 2 ust 4 otrzymuje nastepujace brzmienie:

„ 4. Propozycje osob i instytucji do Konkursu zglaszaj^ wojtowie i burmistrzowie Gmin Powiatu
SJawienskiego oraz Starosta SJawienski po zasi^gnieciu opinii ciai doradczych w szczegolnosci
radnych powiatu, radnych gmin. stowarzyszen."

4)

§ 2 vst. 5 otrzyrrrjje nastepujace brznienie:

,,5. Zgloszenia przedstawione przez wojr.ow, burmistrzow Gmin Powiatu Slawienskiego oraz
Staroste SJawienskiego poddane zostan^ wstepnej ocenie formalnej przez komisj? zlozona^ z
pracownikow Starostwa Powmtowego w S-b.v/nie w dniu zakonczenia naboru wnioskow.
W sktad komisji wchodza:
1 . Wicestarosta,,
2. Praco'wnik odpowiedziainy z£ sport, kuliur^ i promocje Powiatu,
3. Pracownik Wydziahj Organizacyjno Prawnego"
5)

§ 2 ust. 6 nastepuje nastepujace brzmienie:

,,6. Kapitula Konkursowa spotyka si§ na pierwszym posiedzeniu co najmniej 14 dni przed
planowanym terminem wreczenia wyroznien. Na pocza_tku posiedzenia zwykl^ wi^kszosci^ gtosow
wybiera sposrod swoiego skladu Przewodniczacego Kapituty, ktory b^dzie kierowal jej prac^.
Kapitula zapoznaje sie :i. propozycjami osob i instytucji zgloszonych do konkursu i wstepnie
ocenionych pcd wzgl^dem formahym przez komisj?, 3 ktorej rnowa w ust. 5. Po zamkni^ciu listy z
propozycjami, cztonkowie Kap : ,uly otrzysnuja formularze do glosowania. Na formularzach do
gtosowania cztonkowie Kapitu'y moga przyznac punkty od 0 do 1 0 osobie lub instytucji ktora^ typuj^
do wyroznieni a w kazdej kategorii wymienionej w ust. 2 oraz innej jesli taka zostanie ustanowiona
przez Kapitute. Zwycieza osobn lub instytucia. ktora otrzj'ma najwiekszjj ilosc punktow w
poszczegolnych kategoriach . K,?pitula. moze przyznac specjalne wyroznienia osobom lub instytucjom
ktore zdobyfy dnig^ co do ilosd gloscVw pozyc;e. \ przypadku jednakowej ilosci gtosow decyduje
glos Przewodniczacego
6)

§ 2 ust.7 otrzymuje nastepirjsjce brznvieriie:

,,7. Lista osob : insiytucji biosqcych udzial w Konkursie spelniajacych wymogi formalne zostanie
podana do wiadoinosci pub'icz.iej vv rnediach iokalnycli oraz na stronie intemetowej Starostwa
Powiatowegc w S-Iav/nio co naj;-i;iiej 7 dni pr/rc! vvi^czsniein wyroznien"
7)

§ 2. Mrt.S otrzyiTiiije -rsstepujace brzmienie:

,,8. W przypadku hrakv ost.'-tecznej decyzji v/ r.prawie przyznania wyroznien Przewodnicz^cy
Kapituty moze zwolac koiejne oosiedzenie nie pozniej jednak riiz 12 dni przed planowanq data^
uroczystosci rti^czenia wyroznieii. Czlo.nkov,'ie Kapitu-ly Konkursowej oraz osoba sporzadzaj^ca
protokol s^ zojovvi'cjzarti do zaciiowania vv tajeinnicy \vyii ik6\a do chwili ogloszenia ich
zgodnie zusc.?''

8)

§ 2 ust. 9 otrzymuje nast^pujace brzmienie:

,,9. Ogloszenie wynikow i vvreczenie wyroznien odbywac sie bedzie w trakcie uroczystosci w tym
celu zorganizowanej w dniu 01 .lipca. Laureat otrzymuje statuetk? i dyplom. Jesli Kapituia przyzna
specjalne wyroznienia , o ktorych inovvg w ust, 6. Laureat specjalnego wyroznienia otrzymuje
dyplom"

§2
Zarzadzense wchodzi w zycie z dniem podpisania.

,Wojciech Wisnioivbki

