
UCHWAŁA NR XXI/143/2020
RADY GMINY DRAWSKO

z dnia 26 sierpnia 2020 r.

w sprawie Nagrody Samorządu Gminy Drawsko "Złoty Jeleń"

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 18, art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. 
Dz. U. z 2020 r. poz. 713) Rada Gminy Drawsko uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Ustanawia się Nagrodę Samorządu Gminy Drawsko "Złoty Jeleń" za szczególne zasługi i osiągnięcia 
w kreowaniu pozytywnego wizerunku i dobrego imienia Samorządu Gminy Drawsko w kraju i zagranicą, 
w kategoriach wskazanych w Regulaminie. 

2.  Celem Nagrody jest uhonorowanie osoby fizycznej, osoby prawnej lub innego podmiotu, który swoją 
postawą lub działalnością przyczynił się do promocji Gminy Drawsko. 

3.  Nagroda ma formę statuetki z wizerunkiem jelenia z herbu Gminy Drawsko z motywem grzyba i sosny oraz 
certyfikatu wydanego przez Wójta Gminy Drawsko.

§ 2. Szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagrody, o której mowa w §1, określa Regulamin przyznawania 
Nagrody Samorządu Gminy Drawsko "Złoty Jeleń" stanowiący załącznik do uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Drawsko. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Wielkopolskiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Drawsko 

Ryszard Jabłonowski
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Załącznik  

do uchwały Nr XXI/143/2020 

Rady Gminy Drawsko 

z dnia 26.08.2020 r.  

 

Regulamin przyznawania Nagrody Samorządu Gminy Drawsko „Złoty Jeleń” 

 

§1 

Nagroda Samorządu Gminy Drawsko „Złoty Jeleń” jest przyznawana w następujących kategoriach: 

-samorząd, 

-przedsiębiorczość, 

-oświata, 

-sport, 

-kultura, 

-działalność pro publico bono. 

 

§2 

1. Wyboru Laureatów Nagrody spośród zgłoszonych kandydatów dokonuje Kapituła w składzie 7 osób: 

 1)  przedstawiciele Wójta Gminy Drawsko – w liczbie 3  

 2)  przedstawiciele Rady Gminy Drawsko – w liczbie  2 

 3)  pozostali członkowie – w liczbie 2 

2. Członek Kapituły jest zobowiązany wyłączyć się od czynności w zakresie oceny kandydatów, z którymi 

pozostaje w stosunkach prawnych lub faktycznych mających wpływ na jego bezstronność. 

3. Pozostali członkowie Kapituły wybierani są przez Wójta Gminy Drawsko spośród przedstawicieli 

następujących podmiotów, kierując się zasadą ich reprezentatywności i aktywności w ostatnim roku:  

  1) szkół mających siedzibę na terenie Gminy Drawsko, 

  2) stowarzyszeń mających siedzibę na terenie Gminy Drawsko, 

  3) innych podmiotów  mających siedzibę na terenie Gminy Drawsko. 

4. Skład Kapituły jest wybierany, aktualizowany każdorazowo przed przyznaniem Nagrody. 

 

§3 

1.  Prawo zgłoszenia kandydatów do Nagrody mają: 

1) Wójt Gminy Drawsko, 

2) Rada Gminy Drawsko, 

3) stowarzyszenia, które posiadają siedzibę na terenie Gminy Drawsko, 

4) jednostki organizacyjne Gminy Drawsko, 

5) minimum 10 mieszkańców Gminy Drawsko. 

2. Zgłoszenia kandydatów do Nagrody można dokonywać w ciągu całego roku na formularzu zgodnie ze 

wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu.  

3. Zgłaszający może dokonać zgłoszenia tylko jednej kandydatury. 

4. Formularz zgłoszenia należy dostarczyć do sekretariatu Urzędu Gminy Drawsko.  

5. Jeżeli zgłoszenie dotyczy osoby fizycznej, to załącznikiem do zgłoszenia jest zgoda kandydata                              

na zgłoszenie jej do nagrody oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z rozporządzeniem 

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 95/45/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016 r., 

str. 1), w celach prowadzenia postępowania. 
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§4 

1. Rozpatrzenia zgłoszeń i wyboru Laureatów nagrody dokonuje Kapituła.   

2. Pracami Kapituły kieruje Przewodniczący, wybrany przez kapitułę spośród swego składu. 

3. Kapituła obraduje na posiedzeniu, które uznaje się za prawomocne jeżeli, bierze w nim udział, co najmniej 

2/3 członków.  

4. Kapituła dokonuje rozstrzygnięć w drodze głosowania zwykłą większością głosów. 

5. W posiedzeniach Kapituły mogą uczestniczyć jedynie członkowie kapituły oraz osoby obsługujące. 

6. Obsługę organizacyjną Kapituły zapewnia Urząd Gminy Drawsko.  

7. Z tytułu udziału w pracach Kapituły nie przysługuje wynagrodzenie oraz inne świadczenia.  

 

§5 

1. Kapituła, rozpatrując zgłoszenia kandydatur podejmuje w drodze głosowania uchwałę, w której wskazuje: 

1) dane osobowe kandydatów ważnie zgłoszonych, 

2) zgłoszenia odrzucone, 

3) dane osobowe Laureatów nagrody. 

2. Uchwała Kapituły zawiera uzasadnienie, w którym podaje się przesłanki wyboru Laureatów nagrody. 

3. Kapituła odrzuca zgłoszenie, jeżeli: 

1) zgłoszenie nie zawiera wszystkich danych wskazanych w formularzu, 

2) ze zgłoszenia wynika, że kandydatura nie spełnia wymagań wskazanych w formularzu zgłoszenia. 

4. Uzasadnienie wyboru Laureatów zawiera zwięzłe przedstawienie osiągnięć oraz ich ocenę. 

 

§6 

1. Z posiedzenia Kapituła sporządza protokół, który podpisują obecni na posiedzeniu członkowie Kapituły. 

2. Protokół zawiera w szczególności: 

1) informację o składzie Kapituły; 

2) przebieg głosowania w sprawie uchwały. 

 3. Członkowie Kapituły zobowiązani są do zachowania poufności informacji dotyczących przesłanych 

zgłoszeń i przebiegu wyboru Laureatów nagrody, z zastrzeżeniem ust.4. 

4. Po dokonaniu przez Kapitułę wyboru Laureatów, Przewodniczący Kapituły niezwłocznie powiadamia 

Wójta Gminy Drawsko oraz Przewodniczącego Rady Gminy Drawsko o dokonanym przez Kapitułę wyborze. 

 

§7 

Wręczenie nagrody oraz podanie do publicznej wiadomości Laureatów następuje podczas uroczystości np. Dni 

Gminy Drawsko, sesji Rady Gminy Drawsko, albo innej dedykowanej imprezy. Wręczenia nagród dokonuje 

Wójt Gminy Drawsko oraz Przewodniczący Rady Gminy Drawsko. 
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Załącznik Nr 1  

do Załącznika Regulaminu przyznawania  

Nagrody Samorządu Gminy Drawsko „Złoty Jeleń”  

 

 

 

WZÓR ZGŁOSZENIA 

 

NAGRODA SAMORZĄDU GMINY DRAWSKO „ZŁOTY  JELEŃ” 

 

ZGŁOSZENIE 

 

DANE PODMIOTU ZGŁASZAJĄCEGO KANYDATA 

Imię i nazwisko osoby fizycznej / 

nazwa osoby prawnej / 

podmiotu 

 

 

Dane kontaktowe 

Imię i nazwisko  

Telefon  

e-mail  

 

DANE KANDYDATA 

Imię i nazwisko (nazwa)   

Miejsce zamieszkania 

(miejscowość) 

  

 

Dane kontaktowe 

Adres  

Telefon  

e-mail  

 

OŚWIADCZENIE KANDYDATA 

Po zapoznaniu się z Regulaminem Nagrody Samorządu Gminy Drawsko „Złoty Jeleń” oświadczam, iż akceptuję 

jego wszystkie postanowienia i wyrażam zgodę na zgłoszenie mnie do Nagrody. 

Dane zawarte we wniosku zgłoszeniowym dotyczące mojej osoby/podmiotu są zgodne ze stanem faktycznym. 

Jako osoba fizyczna, oświadczam, że wyrażam zgodę na zgłoszenie mojej osoby do nagrody oraz zgodę                     

na przetwarzanie moich danych osobowych w postępowaniu o nagrodę, zgodnie z rozporządzeniem 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE  L 119z 04.05.2016 r. str. 1). 

 

(Miejscowość, data)                         (Podpis kandydata/reprezentanta) 
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UZASADNIENIE 

(dokonane przez podmiot zgłaszający kandydata) 

Po zapoznaniu się z Regulaminem Nagrody Samorządu Gminy Drawsko „Złoty Jeleń”, akceptując jego 

postanowienia, dokonuję zgłoszenia wyżej wymienionej osoby/podmiotu, której kandydaturę uzasadniam 

następująco 

OŚWIADCZENIE PODMIOTU ZGŁASZAJĄCEGO 

    Oświadczam, że: 

-dane zawarte we wniosku zgłoszeniowym, dotyczące osoby/podmiotu zgłaszającego, są zgodne ze stanem 

faktycznym, 

-wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w postępowaniu o nagrodę, zgodnie z rozporządzeniem 

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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119                        z 

04.05.2016 r. str. 1). Do zgłoszenia dołączam listę poparcia, z co najmniej 50. podpisami osób popierających 

kandydaturę (dotyczy przypadku, gdy zgłoszenia dokonują mieszkańcy) 

(Miejscowość, data) (Podpis osoby zgłaszającej/reprezentanta podmiotu) 
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