
Regulamin 

 corocznych nagród przyznawanych przez 

 Radę Gminy Bestwina 

 

§ 1 

 

Nagroda przysługuje osobom fizycznym, osobom prawnym, jednostkom 

organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej (w tym towarzystwom              

i stowarzyszeniom) podejmującym  działania promujące gminę, w szczególności 

w dziedzinie kultury i sztuki, kultury fizycznej, oświaty i nauki. 
 

§ 2 
 

Z wnioskiem o przyznanie nagrody mogą wystąpić: 

 

a. komisje stałe Rady Gminy,  

b. Wójt Gminy, 

c.  placówki oświatowo-wychowawcze mające siedzibę w gminie Bestwina, 

d. przedstawiciele  instytucji, stowarzyszeń  i organizacji, 

e. zainteresowana strona lub przedstawiciel ustawowy osoby małoletniej. 

 

§ 3 

 

Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać w szczególności: 

 

a) dane osobowe kandydata do nagrody lub dane podmiotu, o którym mowa w 

§ 1 Regulaminu, 

b) osiągnięcia kandydata poparte możliwymi i dostępnymi dokumentami               

i oświadczeniami, zasługi i osiągnięcia w przypadku pozostałych podmiotów. 

 

§ 4 

 

1. Wnioski o przyznanie nagrody przyjmowane są w sekretariacie Urzędu 

Gminy z adresem: Rada Gminy Bestwina z dopiskiem „nagrody” – w 

terminie do 15 stycznia danego roku za rok poprzedni. 

 

2. Wnioski opiniuje Kapituła w skład, której wchodzą: przewodniczący Rady 

Gminy oraz przewodniczący komisji stałych Rady Gminy. 

 

3. Kapituła każdorazowo indywidualnie ocenia wybitne osiągnięcia                        

kandydatów, biorąc pod uwagę kryteria przyznawania nagrody określone            

w § 5. 

                  



  

§ 5 

 

Kryteria przyznawania nagrody obejmują w szczególności: 

 

a. w zakresie promocji gminy –  za osiągnięcia i działania  o znaczeniu             

co najmniej wojewódzkim, organizację imprez, spotkań, o charakterze 

lokalnym i ponadlokalnym, 

 

b. w dziedzinie kultury i sztuki: zwycięzcy konkursów szczebla co najmniej 

wojewódzkiego oraz uczestnicy prestiżowych wystaw ogólnopolskich             

i międzynarodowych, 

 

c. w dziedzinie kultury fizycznej: medaliści zawodów o randze co najmniej 

mistrzostw Polski reprezentujący gminę Bestwina lub znacząco ją 

promujący, 

 

d. w dziedzinie oświaty i nauki: zwycięzcy i laureaci szczebla co najmniej 

wojewódzkiego. 

 

 

§ 6 

 

1. Kapituła przedstawia Radzie Gminy zaopiniowane wnioski w sprawie 

przyznawania nagrody z proponowaną jej wysokością. 
 

2. Rozstrzygnięcie w sprawie przyznania  i wysokości nagrody  podejmuje 

każdorazowo Rada Gminy: 

 

a) w formie uchwały w przypadku przyznania nagród pieniężnych, 

b) poprzez zapis w protokole z sesji w przypadku nagród rzeczowych. 

 

§ 7 

 
 

Wszelkie sprawy organizacyjne i biurowe prowadzi Biuro Rady Gminy 

wspólnie z Referatem Organizacyjnym pod nadzorem prawnym radcy 

prawnego. 


