
Zarządzenie Nr 85/2017 
Starosty Parczewskiego 

z dnia 13 grudnia 2017 r. 
 

 
w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nagrody dla przedsiębiorców Powiatu 

Parczewskiego  
 
 

 
Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz.1868) zarządza się, co następuje: 
 

 
§ 1 

 
Ustanawia sie nagrodę „Lider Przedsiębiorczości Powiatu Parczewskiego” przyznawanej 
przedsiębiorcom działającym na terenie Powiatu Parczewskiego. 
 

§ 2 
 
Zasady przyznawania i warunki zgłoszenia do niej określone zostały w regulaminie 
stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia. 
 

§ 3 
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.  
 

§ 4 
 
Nad prawidłowością realizacji niniejszego zarządzenia czuwa Sekretarz Powiatu. 
 

§ 5 
 

Traci moc zarządzenie Nr 80/2016 Starosty Parczewskiego z dnia 12 grudnia 2016 r.                       
w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nagrody dla przedsiębiorców Powiatu 
Parczewskiego. 

 
§ 6 

 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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Regulaminu Konkursu „Lider Przedsiębiorczości Powiatu Parczewskiego” 
 
 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Celem konkursu jest nagrodzenie form działalności gospodarczej za szczególne 

osiągnięcia na rzecz rozwoju i promocji Powiatu Parczewskiego.  

2. Przedmiotem konkursu jest popularyzacja oraz wyłonienie najefektywniej 

działających przedsiębiorców na terenie Powiatu Parczewskiego.  

3. Nagrodą w konkursie jest statuetka z oznaczeniem roku jej  

przyznania oraz dyplom stanowiący potwierdzenie przyznania nagrody. Dyplom 

podpisuje Starosta Parczewski oraz Przewodniczący Kapituły. Nagrodzeni  

w konkursie  mają prawo do korzystania i posługiwania się we wszystkich materiałach 

promocyjnych i reklamowych firmy  tytułu „Lider Przedsiębiorczości Powiatu 

Parczewskiego” z zachowaniem wizerunku graficznego nagrody.  

4. Gala finałowa konkursu odbywać się będzie cyklicznie w dniu 19 marca danego roku. 

5. Wyróżnienie ma charakter honorowy i nie jest związane z gratyfikacją finansową lub 

rzeczową. Zgłaszający do konkursu nie ponoszą na rzecz organizatora żadnych 

kosztów uczestnictwa.  

6. Regulamin konkursu jest jedynym źródłem zasad uczestnictwa w konkursie oraz zasad 

przyznawania tytułu „Lider Przedsiębiorczości Powiatu Parczewskiego”. 

 
§ 2 

Organizator konkursu 

1. Organizatorem konkursu jest Starosta Parczewski przy udziale Kapituły. Ogłoszenie  

o konkursie zamieszczane będzie na stronie internetowej powiatu 

www.powiat.parczew.pl  oraz informacja będzie rozsyłana do gmin i instytucji  

z terenu powiatu parczewskiego. 

2. Kapitułę konkursu stanowią : 

1) Przedstawiciele Rady  Powiatu w Parczewie - 2 osoby;  

2) pracownicy Starostwa Powiatowego w Parczewie -  2 osoby ; 

3) Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Parczewie; 

4) przedstawiciele Powiatowej Rady Gospodarczej- 2 osoby. 
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3. Starosta zatwierdza każdorazowo skład osobowy Kapituły oraz wskazuje jej 

Przewodniczącego. Przewodniczący odpowiada za organizację pracy Kapituły  

i przestrzeganie regulaminu.  

4. Członek kapituły, który jest osobiście związany poprzez własność lub zarządzanie  

z nominowanym przedsiębiorcą, nie bierze udziału w głosowaniu. 

5. Kapituła przyznaje nagrody Lider Przedsiębiorczości Powiatu Parczewskiego  

w trzech umownych branżach: 

1) usługi i handel; 

2) produkcja; 

3) gospodarstwo rolne. 

 

 § 3 

Zasady uczestnictwa w Konkursie 

1. Prawo uczestnictwa w konkursie przysługuje wszystkim podmiotom prowadzącym 

działalność na terenie Powiatu Parczewskiego w branżach wskazanych w § 2 ust. 5 

w oparciu o krajowe przepisy i wymogi prawne.  

2. Z wnioskiem o przyznanie nagrody  mogą występować: 

1) radni Powiatu Parczewskiego; 

2) Burmistrz i Wójtowie Gmin z Powiatu Parczewskiego; 

3) laureaci Statuetek poprzednich edycji; 

4) instytucje i stowarzyszenia działające na terenie Powiatu Parczewskiego; 

5) podmioty uprawnione do uczestnictwa w konkursie, o których mowa w ust. 1. 

3. Wnioskodawca może dokonać tylko jednego zgłoszenia kandydata wybierając 

tylko jedną branżę, w której  będzie oceniany. 

4. Nagroda jest przyznawana corocznie. 

5. Laureat konkursu nie może ubiegać się o przyznanie nagrody dla danej edycji,       

w branży w której uzyskał tytuł „Lidera Przedsiębiorczości” w poprzedniej edycji. 

6. Wzór wniosku ustalony zostanie każdorazowo dla danej edycji konkursu. 

7.  Dokumentację konkursową należy składać w terminie i miejscu określonym przez 

organizatora konkursu w ogłoszeniu kolejnej edycji konkursu.  
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§ 4 

Przebieg procedury konkursowej 

1. Kapituła Konkursu analizuje i ocenia  wnioski na posiedzeniach w terminie nie 

później niż do końca lutego danego roku. Członkowie Kapituły zobowiązani są do 

zachowania tajemnicy obrad. 

2.  Kapituła dokonuje punktowej oceny przedsiębiorcy na podstawie informacji 

zawartych we wniosku według poniższych wskaźników przyznając  za każdy od 1 do 

5 pkt :  

1) rozwój działalności;  

2) zrealizowane działania inwestycyjne; 

3) tworzenie nowych miejsc pracy; 

4) korzystanie ze środków zewnętrznych; 

5) działania innowacyjne; 

6) promocja przedsiębiorstwa oraz uzyskane nagrody i wyróżnienia związane 

z prowadzoną działalnością; 

7) oddziaływanie na otoczenie; 

8) działania promocyjne na rzecz rozwoju Powiatu Parczewskiego. 

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem głos decydujący ma 

Przewodniczący Kapituły. 

4. Kapituła przyznaje nagrody w branżach wymienionych w § 2 ust. 5  

podmiotów uczestniczących w konkursie, których wniosek uzyskał największą liczbę 

punków. 

5. Kapituła z posiedzenia sporządza protokół, w którym wskazuje   

laureatów nagrody „Lider Przedsiębiorczości Powiatu Parczewskiego” dla danej 

edycji konkursu.  

6. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi na uroczystej gali o czym wszyscy uczestnicy 

konkursu zostaną pisemnie poinformowani.  

 

§ 5 

Postanowienia końcowe 

1. Konkurs  przeprowadza się w sposób rzetelny i bezstronny. 

2. Organizator  zobowiązany jest do dochowania tajemnicy handlowej uczestnika.  

3. Wszelkie informacje dotyczące danych osobowych uzyskane od uczestników 

konkursu będą zgromadzone i wykorzystywane przez organizatora konkursu 
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wyłącznie na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922). Z chwilą potwierdzenia zgłoszenia 

uczestnik konkursu wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych 

osobowych przez organizatora w celach związanych z konkursem. 


