
Załącznik

do Zarządzenia Nr 55/2016

Starosty Dzierżoniowskiego

z dnia 4 listopada 2016 r.

REGULAMIN KONKURSU

"NGO - to jest to!"

§1

Postanowienia ogólne

l. Organizatorem Konkursu "NGO - to jest to!" pod patronatem Starosty Dzierżoniowskiego
zwanego dalej "Konkursem" jest Powiat Dzierżoniowski z siedzibą w Dzierżoniowie,

ul. Rynek 27.

2. Głównymi celami Konkursu są:

a) uhonorowanie najbardziej aktywnych organizacji pozarządowych z terenu powiatu

dzierżoniowskiego;

b) uhonorowanie lokalnych przedsiębiorstw bądź osób, które bezinteresownie udzielają

pomocy finansowej lub materialnej organizacjom pozarządowym z terenu powiatu

dzierżoniowskiego;

c) uhonorowanie osób z terenu powiatu dzierżoniowskiego wykazujących się ponadprzeciętną

aktywnością w organizacjach pozarządowych;

d) wzmacnianie wizerunku organizacji pozarządowych;

e) promowanie dobrych praktyk.

§2

Kategorie konkursu

1. Konkurs obejmuje następujące kategorie:

a) Organizacja Pozarządowa 2016 - skierowany jest do wszystkich organizacji

pozarządowych w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności

pożytku publicznego i o wolontariacie, mających siedzibę na terenie powiatu

dzierżoniowskiego;

b) Lokalny Lider Organizacji Pozarządowej 2016 - skierowany jest do członków organizacji

pozarządowych, którzy wykazują się ponadprzeciętną aktywnością, podejmują i inspirują

działania angażujące społeczność lokalną;

c) Lokalne Przedsiębiorstwo/Osoba wspierająca Organizacje Pozarządowe 2016 - skierowany

jest do przedsiębiorców i osób fizycznych, którzy bezinteresownie udzielają pomocy
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finansowej lub materialnej organizacjom pozarządowym z terenu powiatu dzierżoniowskiego.

Uczestnikiem konkursu nie może być żaden podmiot sektora publicznego.

2. W konkursie w każdej kategorii przyznawana jest jedna nagroda główna, uprawniająca do

korzystania z otrzymanego tytułu.

§3

Organizacja i przebieg konkursu

1. Ogłoszenie konkursu następuje w dniu 04 listopada 2016 r.

2.zgłoszeń do konkursu należy dokonywać na formularzu stanowiącym załącznik

nr 1 do niniej szego Regulaminu.

3. Złożenie zgłoszenia przez organizację pozarządową jest równoznaczne z akceptacją

zapisów niniejszego Regulaminu.

4. Zgłoszenia należy składać w Starostwie Powiatowym w Dzierżoniowie, Rynek 27 lub

Świdnicka 38, bądź przesłać na numer faksu 74 832 18 60 lub za pośrednictwem poczty

elektronicznej: so@pow.dzierzoniow.pl w terminie do dnia 28 lutego 2017 r.

5. Zgłoszenia, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

6. Wyłonienie laureatów, ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbędzie się do końca

kwietnia 2017 r.

§4
Kapitula konkursu

1. Kapitułę konkursu powołuje zarządzeniem Starosta Dzierżoniowski.

2. Kapituła konkursowa jest organem uprawnionym do przeprowadzenia postępowania

zmierzającego do wyłonienia laureatów Konkursu w kategoriach, o których mowa w § 2

ust. 1 niniejszego Regulaminu, zwaną dalej Kapitułą.

3. W skład Kapituły mogą wchodzić:

a) Członek Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego;

b) Przedstawiciel Rady Powiatu Dzierżoniowskiego;

c) Sekretarz Powiatu Dzierżoniowskiego

d) Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa 1 Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego

W Dzierżoniowie;
e) Dyrektor Wydziału Edukacji i Kultury Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie;
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f) Pracownik merytoryczny Wydziału Bezpieczeństwa Spraw Obywatelskich Starostwa

Powiatowego w Dzierżoniowie;

g) Dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych powiatu dzierżoniowskiego.

4. Udział w pracach kapituły jest dobrowolny, ma charakter społeczny, za udział w obradach

nie przysługuje wynagrodzenie.

5. Członkami kapituły konkursu nie mogą być osoby, które są przedstawicielami organizacji

pozarządowych biorących udział w konkursie.

6. Do członków kapituły konkursu biorących udział w procedurze wyłaniania laureatów

stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania

administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późno zm.) dotyczące wyłączenia pracownika.

7. Każdy członek kapituły składa oświadczenie o braku istnienia przesłanek, o których mowa

w § 4 ust. 5 i 6 niniejszego Regulaminu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do

niniejszego Regulaminu.

8. Obsługę administracyjno - merytoryczną kapituły zapewma Wydział Bezpieczeństwa

i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie.

9. Kapitule przewodniczy jej przewodniczący, w przypadku nieobecności przewodniczącego

jego zastępca.

10. Obrady kapituły są prawomocne, jeżeli uczestniczy w nich co najmniej połowa jej składu.

11. Kapituła podejmuje decyzje w sprawach proceduralnych zwykłą większością głosów

w głosowaniu jawnym.
12. W przypadku równej liczby głosów, głos decydujący posiada przewodniczący kapituły.

13. Członkowie kapituły zobowiązani są do utrzymania w tajemnicy zarówno przebiegu

głosowania, jak i wyników punktacji.

14. Werdykt kapituły jest ostateczny.

§5

Procedura konkursu

1. Ocena kandydatów przez członków Kapituły dokonywana jest osobiście na formularzu,

którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.

2. Z przebiegu prac Kapituły sekretarz sporządza protokół, który podpisują wszyscy

członkowie Kapituły obecni na posiedzeniu.

3. Członkowie Kapituły spośród wszystkich kandydatur w każdej kategorii wybierają
5 zgłoszeń, którym przyznają punkty od 1 do 5.
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4. Kandydatura, która uzyska największą liczbę punktów staje się zwycięzcą w danej

kategorii.

5. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów przez przynajmniej dwóch

kandydatów lub dwóch organizacji decydujący głos posiada przewodniczący Kapituły.

6. Od decyzji Kapituły w sprawie przyznania tytułu i wyróżnienia nie przysługuje odwołanie.

7. Dopuszcza się możliwość przyznania przez Kapitułę dowolnej liczby wyróżnień.

§6

Pozostałe postanowienia

1. Ogłoszenie wyników odbędzie się w drodze publicznej informacji.

2. Materiały zgromadzone w ramach konkursu stanowią własność organizatora i nie podlegają

zwrotowi.

3. Organizator może wykorzystać uzyskane podczas konkursu materiały do działań

informacyjnych i promocyjnych związanych z konkursem.

4. Organizator ma prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.

5. Zmiany w Regulaminie mogą być dokonywane w formie pisemnej w drodze zarządzenia

Starosty Dzierżoniowskiego.
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