REGULAMIN
1. Nagroda Wójta Gminy Dębowiec” LAUR DĘBOWEGO LIŚCIA” – zwana dalej nagrodą – ma charakter
honorowego dyplomu i jest przyznawana raz w roku w pięciu dziedzinach:






praca społeczna
kultura
edukacja
sport
przedsiębiorczość

2. Nagrodę mogą otrzymać:
- osoby fizyczne zamieszkałe na terenie gminy Dębowiec
- osoby prawne, a także inne podmioty mające siedziby na terenie gminy Dębowiec
3. Nagroda może mieć charakter indywidualny lub grupowy.
4.Celem Nagrody jest uhonorowanie sportowców, działaczy społecznych, przedsiębiorców,
wychowawców,
nauczycieli, twórców kultury, instytucji, organizacji oraz grup nieformalnych, które w sposób szczególny
przyczyniają się do rozwoju, promocji Gminy Dębowiec.
5. Nagroda przyznawana jest za osiągnięcia i aktywność w poprzednim roku kalendarzowym.
§2
1. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest przyznanie HONOROWEJ nagrody” LAUR DĘBOWEGO
LIŚCIA” za całokształt działalności na rzecz Gminy.
2. HONOROWA nagroda ”LAUR DĘBOWEGO LIŚCIA” może być przyznana temu samemu laureatowi
tylko jeden raz.
3. Ilekroć w regulaminie jest mowa o Nagrodzie, pod tym pojęciem należy rozumieć również HONOROWĄ
nagrodę.
§3
1. Nagrodę przyznaje się za szczególne osiągnięcia w zakresie:
 prowadzenia działalności na rzecz integracji różnych środowisk oraz animacji życia społecznego w
każdym jego wymiarze,
 działań na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców Gminy,
 upowszechniania i rozwoju sportu, edukacji i kultury, a w szczególności promocji dorobku
sportowego, oświatowego i kulturalnego na terenie Gminy i poza nią,
 rozwijania przedsiębiorczości w różnych dziedzinach gospodarki oraz troski o bezpieczeństwo
materialne mieszkańców Gminy.
2. Wnioski o przyznanie Nagrody za rok miniony, wraz ze stosownym uzasadnieniem, należy składać
w nieprzekraczalnym terminie do 15 lipca roku następnego.
3. Wnioski o przyznanie Nagrody składać mogą:
 zakłady pracy z siedzibą na terenie gminy Dębowiec,
 przedstawiciele biznesu,
 Wójt Gminy Dębowiec,
 Komisje Rady Gminy Dębowiec,
 władze samorządowe,
 instytucje i organizacje pozarządowe,
 grupy nieformalne,
 osoby prywatne.
Wnioski złożone lub doręczone po terminie nie będą rozpatrywane. Wnioski należy składać w
Urzędzie Gminy Dębowiec.
4. Zgłoszenia do Nagrody dokonuje się poprzez złożenie odpowiedniego wniosku. Wzór wniosku stanowi
załącznik nr 1 do Regulaminu.
§4

1. Po terminie zgłaszania wniosków Wójt Gminy powołuje Komisję Konkursową (Kapitułę), składającą się
z:
- dwóch przedstawicieli Wójta Gminy Dębowiec
- dwóch przedstawicieli właściwej Komisji Rady Gminy Dębowiec wybranych przez tą komisję.
2. Obradom Kapituły przewodniczy Wójt Gminy.
3. Kapituła wybiera spośród siebie sekretarza, którego zadaniem jest sporządzenie protokołu obrad.
4. Zmian w składzie Kapituły dokonuje Wójt Gminy.
5. Kapituła rozpatruje złożone wnioski do dnia 31 lipca bieżącego roku.
§5
1.Każdy z wniosków podlega ocenie pod względem formalnym i merytorycznym.
2. Ocena formalna polega na sprawdzeniu kompletności danych wymaganych we wzorze wniosku. Po
stwierdzeniu braków Kapituła wzywa wnioskodawcę do ich uzupełnienia.
3. Przy ocenie merytorycznej szczególną uwagę zwraca się na:
- społeczny charakter działań,
- pobudzanie aktywności środowiska lokalnego, odbiór społeczny działań,
- innowacyjność działań,
- atrakcyjność i dostępność dla obywateli,
- zasięg ponadgminny (powiatowy, wojewódzki, ogólnopolski).
4. Kapituła może odstąpić od przyznawania nagrody w danej dziedzinie.
5.Kapituła wybiera laureatów Nagrody.
6. Przy braku wniosków zgłoszonych przez podmioty wymienione w § 3 Kapituła może przyznać własną
nominację z pisemnym uzasadnieniem.
7. Wyniki prac Kapituły zostaną podane do publicznej wiadomości przez ogłoszenie na stronie
internetowej Gminy.
8. Kapituła zobowiązuje się nie ujawniać przebiegu obrad.
§6
Wręczenie Nagród „LAUR DĘBOWEGO LIŚCIA” odbywać się będzie podczas uroczystości dożynek
gminnych danego roku lub innej ważnej uroczystości gminnej.
§7
1. Dopuszcza się możliwość fundowania nagród rzeczowych.
2. Fundatorami nagród mogą być osoby prywatne, przedsiębiorstwa, stowarzyszenia, fundacje oraz
instytucje, a także Gmina Dębowiec.

