Załącznik do uchwały Nr 88/340/2017
Zarządu Powiatu Namysłowskiego
z dnia 29 marca 2017 r.
„ NAMYSŁOWSKI AS EKOLOGII”

Regulamin Plebiscytu
§ 1. Postanowienia ogólne
1) Organizatorem plebiscytu jest Zarząd Powiatu Namysłowskiego.
2) Plebiscyt skierowany jest do mieszkańców powiatu Namysłowskiego oraz działających na
jego terenie firm i instytucji.
§ 2. Cel główny:
Celem plebiscytu „Namysłowski As Ekologii „jest włączenie mieszkańców
Powiatu
Namysłowskiego do aktywnego udziału w zapobieganiu degradacji środowiska naturalnego,
podniesienie wrażliwości na problemy dotyczące ekologii i ochrony środowiska.
Cele szczegółowe:
1) Promocja ekologii
2) Pogłębianie wiedzy dotyczącej ochrony środowiska
3) Propagowanie postaw i zachowań ekologicznych
4) Propagowanie działań mających na celu ochronę środowiska
5) Upowszechnianie wartości przyrodniczych w warunkach racjonalnego gospodarowania
6) Popularyzacja wiedzy na temat rolnictwa ekologicznego i ochrony środowiska.
§ 4. Udział w Plebiscycie
1) W plebiscycie udział mogą wziąć osoby prywatne , firmy zakłady pracy z terenu powiatu
Namysłowskiego organizacje społeczne, które propagują aktywne działania proekologiczne
na terenie powiatu namysłowskiego.
2) Na podstawie wniosków zgłaszanych przez osoby fizyczne oraz wymienione wyżej firmy i
organizacje do Starostwa Powiatowego w Namysłowie kapituła będzie przyznawała nominacje
dla pięciu ,z pośród zgłoszonych , podmiotów.
3) Zarząd Powiatu wytypuje laureata lub laureatów którym zostanie wręczona nagroda.
4) Nagradzane będą zrealizowane przedsięwzięcia, które wpływają na poprawę świadomości
społecznej, jeśli chodzi o ochronę środowiska lub ograniczenie ingerencji człowieka na
konkretne aspekty środowiska naturalnego m.in. udział procentowy wykorzystania energii
odnawialnej, zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza poprzez użycie najnowszych
technologii itp. inicjatywy które zachęcą lokalne społeczeństwo do ochrony środowiska
organizując rożnego rodzaju akcje ekologiczne, a także ci którzy swoim działaniem w
sytuacjach życia codziennego przyczyniają się do ochrony środowiska naturalnego.

§ 5. Nagrody
1) W Plebiscycie laureat otrzyma nagrodę to jest statuetkę w postaci złotego jabłka na
podstawce i dyplom.
2) Symbol graficzny statuetki stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
§ 6. Kapituła Plebiscytu
1) Przewodniczącym kapituły jest Wicestarosta Namysłowski.
2) Sekretarzem Kapituły jest Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa
i Leśnictwa.
3) W skład kapituły wchodzi pięciu przedstawicieli wskazanych przez organizatora Plebiscytu
spośród mieszkańców Powiatu Namysłowskiego.
4) Kapitula Plebiscytu powoływana jest przez organizatora na pięć lat.
§ 7. Wyłonienie laureata
1) Zgłoszenia kandydatów do „Namysłowskiego Asa Ekologii” przyjmowane będą
w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Namysłowie, zgłoszenia mogą być dostarczane
osobiście lub nadsyłane poczta. Przyjmowane będą do końca listopada roku za który ma być
przyznana statuetka.
2) Kapituła wskaże maksymalnie pięciu proponowanych laureatów do 15 grudnia roku za który
ma być przyznana statuetka.
3) Organizator Plebiscytu czyli Zarząd Powiatu Namysłowskiego do końca grudnia bieżącego
roku wyłoni laureata lub laureatów.
4) Statuetka wręczona zostanie w miesiącu styczniu roku następnego.
5) Organizator Plebiscytu zastrzega sobie prawo wręczenia Namysłowskiego Asa Ekologii
laureatowi wybranemu przez siebie, jeśli do końca listopada Kapituła nie otrzyma zgłoszeń od
podmiotów wymienionych w § ust.2 niniejszego regulaminu.
6) Uhonorowani tytułem Namysłowski As Ekologii mają prawo używać logo Plebiscytu i
posługiwać się tym tytułem w celach promocyjnych.
§ 8. Postanowienia końcowe
1) We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie decyzje podejmuje
organizator.
2) Statuetka Namysłowskiego Asa Ekologii po raz pierwszy wręczona zostanie za rok 2017.
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