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Załącznik  
do Uchwały Nr 303/1060/2022 
Zarządu Powiatu w Myśliborzu 
z dnia 05 grudnia 2022 roku 

 
 „Załącznik do uchwały nr 123/226/2005  

Zarządu Powiatu Myśliborskiego 
 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WYRÓŻNIENIA PROMOCYJNEGO – ZŁOTY ŻAGIEL  

§ 1. Postanowienia ogólne. 

1. Organizatorem wyróżnienia promocyjnego ZŁOTY ŻAGIEL jest Starosta Myśliborski. 

2. Wyróżnienie promocyjne „Złoty Żagiel”, zwane w dalszej części regulaminu wyróżnieniem, 

przyznaje  się co roku, jako wyróżnienie  indywidualne lub jako wyróżnienie zbiorowe. 

3. Wyróżnienie przyznaje się za przyczynienie się, w roku poprzedzającym przyznanie 

wyróżnienia, w sposób szczególny do promocji i rozwoju  Powiatu Myśliborskiego 

w następujących kategoriach: 

 gospodarczej – rozumianej jako zaangażowanie w problematykę życia gospodarczego  

i społecznego Powiatu Myśliborskiego, w tym podejmowanie i realizacja inicjatyw 

gospodarczych i społecznych, stosowania nowoczesnych technologii, tworzenie nowych 

miejsc pracy, rozwoju eksportu; 

 kulturalno-sportowo-oświatowej – rozumianej jako osiąganie znaczących sukcesów  

i wyników sferze kultury, kultury fizycznej i sportu, oświaty w Powiecie Myśliborskim; 

 produkt turystyczny – rozumiany jako wydarzenia o zasięgu ponadregionalnym 

promującym Powiat Myśliborski, jego walory turystyczne, dziedzictwo kulturowe; 

 osobowość Powiatu Myśliborskiego – rozumiana jako wyróżnienie dla osoby fizycznej lub 

instytucji życia społecznego działającej w sferze życia społeczno-gospodarczo-

kulturalnego Powiatu Myśliborskiego, która osiągnęła znaczący dorobek w dziedzinie 

swojej działalności; 

4. Wszystkie czynności organizacyjne związane z wyróżnieniem prowadzi Wydział Edukacji 

i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Myśliborzu. 

§ 2. Warunek uczestnictwa. 

Wyróżnienie mogą otrzymać osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne 

nieposiadające osobowości prawnej, organizacje pozarządowe oraz instytucje działające na 

terenie Powiatu Myśliborskiego. 

§ 3. Zgłaszanie kandydatów. 

1. Prawo zgłoszenia kandydatów do wyróżnienia mają osoby prawne, jednostki nie mające 

osobowości prawnej a także i inne podmioty działające na terenie Powiatu Myśliborskiego, 

oraz grupy mieszkańców Powiatu Myśliborskiego. 

2. Wzór zgłoszenia do wyróżnienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 

3. W przypadku grupy mieszkańców do formularza zgłoszenia należy dołączyć listę poparcia    

(Załącznik nr 2 do regulaminu), co najmniej 30 osób. 
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4. Uczestnik kandydujący do wyróżnienia wyraża zgodę na udział w procedurze wyróżnienia 

własnoręcznym podpisem złożonym na zgłoszeniu. 

5. Prawo zgłoszenia do wyróżnienia ma także Kapituła, o której mowa w§ 4  oraz Rada Powiatu 

w Myśliborzu. 

6. Organy zarządzające podmiotami gospodarczymi i organizacjami społecznymi nie mogą 

wnioskować o przyznanie wyróżnienia podmiotowi  lub organizacji, której są organem. 

7. Warunkiem udziału w procedurze wyróżnienia jest złożenie zgłoszenia kandydata do dnia 15 

lutego każdego roku. Zgłoszenie należy dostarczyć w zamkniętej kopercie na adres: 

Starostwo Powiatowe w Myśliborzu 

Ul. Północna 15 

74– 300 Myślibórz 

z dopiskiem: WYRÓŻNIENIE PROMOCYJNE „ZŁOTY ŻAGIEL” 

8. O terminie zgłoszenia decyduje data wpływu do Starostwa. Wnioski niespełniające wymogów 

wzoru lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

§ 4. Kapituła wyróżnienia promocyjnego – ZŁOTY ŻAGIEL. 

1. Wyróżnienie przyznaje Kapituła w składzie: Starosta Myśliborski, Wicestarosta Myśliborski 

oraz Członkowie Zarządu Powiatu w Myśliborzu. 

2. Przewodniczącym Kapituły jest Starosta Myśliborski. 

3. Pracami kapituły kieruje i prowadzi jej obrady przewodniczący Kapituły. 

4. Kapituła dokonuje wyboru laureata, kierując się kryteriami, o których mowa w § 1 ust. 3. 

5. Kapituła dokonuje oceny zgłoszonych podmiotów lub osób według procedur podjętych na 

inauguracyjnym posiedzeniu. 

6. Kapituła ma prawo przyznać dodatkowe wyróżnienie. 

7. Kapituła ma prawo nie przyznania wyróżnienia. 

8. Kapituła zastrzega sobie prawo dyskwalifikacji kandydata w przypadku podania przez 

Wnioskodawcę nieprawdziwych informacji o nim. 

9. Z posiedzenia Kapituły sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący Kapituły. Do 

protokołu załącza się listę obecności członków Kapituły biorących udział w obradach. 

10. Kapituła podejmuje rozstrzygnięcia bezwzględną większością głosów.  

§ 5. Nagrody. 

1. Wyróżnienie przyznawane jest w oparciu o werdykt Kapituły. 

2. Wyróżnienie przyznane jest w postaci statuetki, o której mowa w uchwale Zarządu Powiatu  

w Myśliborzu nr 123/226/2005 z dnia 31 października 2005 r. w sprawie ustanowienia 

wyróżnienia promocyjnego ZŁOTY ŻAGIEL i uchwalenia regulaminu przyznawania.  

3. Wyróżnione podmioty mogą być nagradzane nie częściej niż raz na 5 lata. 

4. Wyróżniony podmiot lub osoba może używać logo przyznanej nagrody w celach reklamowych 

i promocyjnych. 

5. Oficjalne ogłoszenie informacji o wyróżnieniach oraz wręczenie nagród przez Starostę 

Myśliborskiego nastąpi do 30 kwietnia każdego roku. 
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6. Informacja o wyróżnieniach zostanie opublikowana na stronie internetowej 

www.powiatmysliborski.pl  

 

§ 6. Dane osobowe 

1. Uczestnicy przystępujący do procedury przyznawania wyróżnienia, a także osoby zgłaszające 

kandydatów do wyróżnienia, wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych 

przez Organizatora w celach związanych z tą procedurą, w tym w celu wyłaniania i ogłaszania 

laureatów, przyznawania wyróżnienia, wydawania, odbioru i rozliczania wyróżnienia. Podanie 

danych wymaganych w tym celu Regulaminem jest dobrowolne, ale niezbędne do zgłoszenia 

udziału w przyznawaniu wyróżnienia. 

2.  Administratorem danych osobowych Uczestników procedury przyznawania wyróżnienia jest 

Zarząd Powiatu. 

3.  Administrator zapewnia Uczestnikom prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich 

poprawiania, jak również żądania zaprzestania przetwarzania danych. Dane osobowe nie 

będą udostępniane innym podmiotom niż wskazane w Regulaminie. 

§ 7. Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo: przerwania, zmiany zasad lub unieważnienia procedury 

przyznawania wyróżnienia bez podania przyczyny. Informacja o ewentualnych zmianach 

będzie publikowana na stronie internetowej  www.powiatmysliborski.pl 

2. Regulamin przyznawania wyróżnienia dostępny jest na stronie internetowej 

www.powiatmysliborski.pl” 
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