Ogłaszamy VI edycję przyznawania nagrody
honorowej„ Zasłużony dla Przelewic”
REGULAMIN
§1
1. Ustanawia się w sołectwie nagrodę honorową „Zasłużony dla
Przelewic” w postaci statuetki, zwaną dalej nagrodą.
§2
1. Nagroda jest wyrazem szczególnego uznania wybitnych osiągnięć
w sferze działalności społecznej, gospodarczej, kulturalnej, sportowej,
naukowej oraz w działalności na rzecz rozwoju i promocji sołectwa
Przelewice.

§3
1. Wnioski o przyznanie nagrody mogą składać:
1) Sołtys i Radni Rady Sołeckiej,
2) Wójt Gminy, Radny Sejmiku i Gminy z sołectwa Przelewice,
3) grupa minimum 10 mieszkańców sołectwa Przelewice ,
4) upoważnieni przedstawiciele organizacji, stowarzyszeń, fundacji,
instytucji działających w sołectwie Przelewice.
2. Wniosek o przyznanie nagrody, powinien zawierać:
1) imię, nazwisko lub nazwę instytucji, adres nominowanego, adres
korespondencyjny, datę i miejsce urodzenia,
2) imię, nazwisko, funkcję lub nazwę wnioskodawcy,
3) określenie dziedziny nominacji,

4) uzasadnienie wniosku ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięć
na rzecz sołectwa Przelewice.
.
3. Wzór wniosku stanowi załącznik do regulaminu.
4. Do wniosku mogą zostać dołączone rekomendacje organizacji,
stowarzyszeń, fundacji i instytucji.
5. Wnioski można pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy
Przelewice lub u sołtysa.
6. Wnioski o przyznanie nagrody należy składać u sołtysa.
7. Termin składania wniosku – 30.06.2017 r.
8. Osoby zgłoszone do nagrody winny wyrazić zgodę na
kandydowanie do nagrody.
§4
1. W celu wyłonienia osoby nagrodzonej powołuje się Kapitułę.
2. Kapituła składa się z Sołtysa i członków Rady Sołeckiej sołectwa
Przelewice oraz radnych Rady Gminy zamieszkałych w sołectwie
Przelewice.
3. W skład kapituły radni powoływani są na okres trwania kadencji
Rady.
4. Pracami Kapituły kieruje sołtys, w szczególności ustalając:
1) termin składania wniosków,
2) termin zwołania Kapituły,
3) termin , kiedy następuje wręczenie nagrody.
5. Wyboru osób lub , którym przyznaje się nagrodę, Kapituła
dokonuje na jednym posiedzeniu w głosowaniu tajnym rozpatrując
każdą kandydaturę indywidualnie. Każdy z członków kapituły oddaje
głos za lub przeciw na każdego kandydata. Warunkiem przyznania
nagrody jest uzyskanie najwyższej liczby głosów.
§5
Nagrodę przyznaje się raz w roku podczas „Biesiady Przelewickiej”
§6
1.Posiedzenia Kapituły są protokołowane.

WNIOSEK
O PRZYZNANIE TYTUŁU
„ZASŁUŻONY DLA PRZELEWIC”

I. Dane personalne kandydata

…………………………………………………………………………………………………
- Imię i nazwisko
…………………………………………………………………………………………………
- data i miejsce urodzenia
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..
-miejsce zamieszkania(dokładny adres)
………………………………………………………………………………………………...
-telefon kontaktowy

II. Charakterystyka kandydata
Wraz z uzasadnieniem argumentującym zasadność przyznania tytułu

……………………………
Data wypełnienia wniosku

…………………………
Podpis(y) wnioskującego

