BURMISTRZ CZERSKA

REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRODY BURMISTRZA
CZERSKA
„MŁYŃSKIE KOŁO”
§1
Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb przyznawania dorocznej Nagrody
Burmistrza Czerska „Młyńskie Koło”, zwanej w dalszej części „Nagrodą”.
§2
1. Nagroda jest lokalnym wyróżnieniem, przyznawanym za osiągnięcia,
dokonania i działania na rzecz społeczności Gminy Czersk w roku
poprzedzającym rok jej przyznania.
2. Nagroda przyznawana jest w niżej wymienionych kategoriach:
a) przedsiębiorczość,
b) kultura,
c) sport i rekreacja,
d) inicjatywa społeczna,
e) nauka i edukacja.
3. Nagrodę może otrzymać każda osoba fizyczna, prawna oraz inny podmiot
działający na rzecz społeczności Gminy Czersk, bez względu na miejsce
zamieszkania lub prowadzenia działalności.
4. W każdym roku przyznaje się jedną nagrodę w każdej z kategorii.
5. Burmistrz Czerska
może przyznać
dodatkowe, specjalne
Nagrody za dokonania wykraczające poza kategorie opisane
w ust. 2.
§3
1. Zgłoszenia kandydatur do Nagrody dokonywane są w formie pisemnej
poprzez terminowe złożenie wniosku według wzoru stanowiącego
załącznik do niniejszego regulaminu.
2. Wniosek o przyznanie Nagrody zawierać musi:
a) imię i nazwisko lub pełną nazwę Wnioskodawcy wraz z numerem
telefonu,
b) kategorię, której wniosek dotyczy,
c) imię i nazwisko lub pełną nazwę Kandydata zgłaszanego do Nagrody,
d) adres zamieszkania lub adres siedziby Kandydata,
e) dane kontaktowe (numer telefonu/adres mailowy) Kandydata,
f) opis dokonań Kandydata (dodatkowe informacje w postaci
linków/zdjęć, wycinków prasowych itp.) potwierdzających zasadność
złożenia wniosku.
g) podpis Wnioskodawcy.
3. Wnioskodawcą może być:
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a) osoba fizyczna,
b) stowarzyszenie lub organizacja,
c) osoba prawna,
d) inny podmiot.
4. Wniosek składa się w Urzędzie Miejskim w Czersku, ul.
Kościuszki 27 w dniach od 15 grudnia 2019 roku do 15 stycznia 2020
roku. Wniosek powinien być złożony w zamkniętej kopercie, opisanej wg
wzoru: „MŁYŃSKIE KOŁO – ZGŁOSZENIE KANDYDATA DO
NAGRODY”.
§4
1. Nagrodę przyznaje Kapituła Nagrody, zwaną dalej „Kapitułą".
2. W skład Kapituły wchodzą: Burmistrz Czerska, Przewodniczący Rady
Miejskiej w Czersku oraz powołani przez Burmistrza Czerska Członkowie.
3. Posiedzenie Kapituły zwołuje Burmistrz Czerska w terminie 7 dni od dnia
zakończenia przyjmowania wniosków.
4. Dla ważności decyzji podjętych przez Kapitułę niezbędna jest obecność
co najmniej połowy jej składu.
5. Członkowie Kapituły mają możliwość złożenia – przed posiedzeniem lub
w jego trakcie – dodatkowego wniosku o przyznanie Nagrody. Wniosek
składany jest ustnie lub pisemnie.
6. Kapituła dokonuje analizy i oceny kandydatur do Nagrody na podstawie
wniosków złożonych zgodnie z § 3 oraz § 4 ust. 5 niniejszego regulaminu.
7. Wniosek nie podlega rozpatrzeniu w przypadku:
1) niezgodności z warunkami wymienionymi w § 3,
2) przedstawienia nieprawdziwych i nierzetelnych informacji na temat
dokonań osoby zgłoszonej do Nagrody,
3) złożenia wniosku po terminie (za wyjątkiem wniosków złożonych przez
członków Kapituły).
8. W pierwszym etapie Kapituła spośród wszystkich zgłoszeń wybiera w
każdej kategorii maksymalnie 5 kandydatur nominowanych do Nagrody.
9. W drugim etapie Kapituła podejmuje ostateczną decyzję poprzez tajne
głosowanie, wybierając laureata Nagrody w każdej kategorii.
10. W obu w/w przypadkach, przy równej liczbie głosów decyduje głos
Burmistrza Czerska.
11. Decyzja Kapituły nie podlega zaskarżeniu i jest ostateczna.
12. Członkowie Kapituły zobowiązują się do zachowania tajemnicy obrad.
13. Z przebiegu prac Kapituły sporządza się:
1) protokół, zawierający w szczególności listę wszystkich zgłoszonych
kandydatów w danej kategorii wraz z wynikiem głosowania;
2) listę obecności.
§5
1. Nagrodę wręcza Burmistrz Czerska na uroczystej gali.
2. Podczas gali ogłasza się listę osób nominowanych w poszczególnych
kategoriach.
3. Nagroda ma postać statuetki oraz pamiątkowego dyplomu.
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4. Nominowani w każdej kategorii, którzy nie otrzymali Nagrody, otrzymują
wyróżnienie.
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