
UCHWAŁA NR 633/2022 

ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO 

z dnia 21 września 2022 r.  

 
 

w sprawie uchwalenia Regulamin konkursu „Społecznik Roku Powiatu Toruńskiego” 

 

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 21 i pkt. 22 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. Uchwala się Regulamin konkursu „Społecznik Roku Powiatu Toruńskiego”, stanowiący 

załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. Traci moc Uchwała Nr 229/2016 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 12 października 

2016 r. 

  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Toruńskiemu. 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

Przewodniczący posiedzenia 

Starosta Toruński  

 

Marek Olszewski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik  

do Uchwały Nr 633/2022  

Zarządu Powiatu Toruńskiego  

z dnia 21.09.2022 r. 

 

 

Regulamin konkursu  

„Społecznik Roku Powiatu Toruńskiego” 

 

1. Organizatorem konkursu jest Starostwo Powiatowe w Toruniu – Wydział Edukacji i Spraw 

Społecznych. 

2. Celem konkursu jest uhonorowanie tytułem „Społecznik Roku Powiatu Toruńskiego” osoby 

lub zespołu, którzy dobrowolnie, świadomie i nieodpłatnie podejmują działania na rzecz 

innych osób lub instytucji/organizacji.  

3. Tytuł „Społecznik Roku Powiatu Toruńskiego” jest wyróżnieniem nadawanym corocznie dla 

osób szczególnie wyróżniających się w działalności społecznej na rzecz mieszkańców powiatu 

toruńskiego.  

4. Społecznik Roku zostanie wyłoniony wśród aktywnych pełnoletnich osób, podejmujących 

nieodpłatnie działania na rzecz innych, swojego najbliższego otoczenia, którzy swoim 

długoletnim zaangażowaniem działają na rzecz zmiany, na której zyskuje środowisko lokalne, 

walczą skutecznie z problemami społecznymi lub im zapobiegają, są pomysłodawcami                          

i organizatorami oddolnych działań, akcji oraz przedsięwzięć społecznych. 

5. Do konkursu nie mogą być zgłaszane osoby, które otrzymały tytuł laureata konkursu                   

w 5 ostatnich jego edycjach.  

6. Kandydatów do konkursu mogą zgłaszać instytucje publiczne, organizacje pozarządowe                         

i pełnoletni mieszkańcy powiatu toruńskiego. 

7. W przypadku zgłoszeń dokonywanych przez osoby fizyczne konieczne jest potwierdzenie 

faktu działalności kandydata przez organizację lub instytucję, która może o tym zaświadczyć.  

8. Kandydaci będą oceniani wg następujących kryteriów: 

1) skuteczność podejmowanych działań, 

2) współpraca i angażowanie innych osób, 

3) kreatywność, pomysłowość działań i rozwiązań, 

4) okres działalności społecznej i zasięg działania. 

9. Zgłoszeń należy dokonywać na formularzu zgłoszeniowym, stanowiącym załącznik                           

do niniejszego Regulaminu. 

10. Zgłoszenia wraz z załączoną dokumentacją (np. zdjęcia, prezentacje multimedialne, kopie 

dokumentów, wycinki prasowe dokumentujące działalność kandydata) należy przesyłać                         

w terminie do 30 października danego roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres: 

Starostwo Powiatowe w Toruniu,  

 ul. Towarowa 4-6,  

 87-100 Toruń 

 z dopiskiem „Społecznik Roku …”. 

11. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wykorzystania nadesłanych materiałów,                           

w tym zdjęć do celów związanych z promocją konkursu i powiatu toruńskiego. 

12. Oceny zgłoszeń i wyboru laureata dokona Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem 

Starosty Toruńskiego.  

13. Zaproszenie do udziału w pracach Komisji konkursowej otrzyma/-ją: 

1) Zarząd Powiatu Toruńskiego – 1 przedstawiciel, 

2) Komisja Edukacji Kultury i Sportu Rady Powiatu Toruńskiego – 1 przedstawiciel, 

3) Wydział Projektów Europejskich, Informacji i Współpracy z Mediami Starostwa 

Powiatowego w Toruniu – 1 przedstawiciel, 



4) Wydział Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Toruniu                                

– 1 przedstawiciel. 

5) laureat lub osoba wyróżniona w poprzedniej/poprzednich edycji/edycjach konkursu 

„Społecznik Roku Powiatu Toruńskiego” - 1 przedstawiciel, 

6) organizacje pozarządowe z terenu powiatu toruńskiego – 1 przedstawiciel. 

14. Ostateczny skład Komisji konkursowej uzależniony jest od przyjęcia zaproszenia do udziału         

w pracach Komisji konkursowej przez osoby/podmioty wymienione w pkt. 13 Regulaminu.  

15. Komisja konkursowa może przyznać jeden tytuł „Społecznika Roku Powiatu Toruńskiego”.  

16. Laureat konkursu „Społecznik Roku Powiatu Toruńskiego” otrzyma nagrodę finansową lub 

rzeczową o wartości do 1 500 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100). Podatek 

dochodowy od nagrody rozliczony zostanie zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób 

fizycznych. 

17. Zapis, o którym mowa w pkt. 16 Regulaminu ma zastosowanie również do laureata konkursu 

wyłonionego w 2021 roku, który nagrodę otrzyma podczas wydarzenia – o którym mowa                      

w pkt. 19 Regulaminu – w 2022 roku.  

18. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu. 

19. Wręczenie nagrody odbywa się podczas Forum Organizacji Pozarządowych lub Sesji Rady 

Powiatu Toruńskiego.  

20. W wykonaniu obowiązków płynących z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego                  

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych                          

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE organizator podaje komplet informacji 

dotyczących przetwarzania danych osobowych uczestników konkursu (osób zgłaszanych                       

i zgłaszających) w załączniku do formularza zgłoszeniowego, o którym mowa w pkt.                             

9 Regulaminu. 

21. Postanowienia niniejszego regulaminu są wyłączną podstawą przeprowadzania konkursu, a ich 

wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Organizatora konkursu lub osoby przez niego 

upoważnionej. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem rozstrzyga 

Organizator konkursu. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego 

Regulaminu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


