UCHWAŁA NR IX/46/2011
RADY GMINY PRZYTOCZNA
z dnia 26 maja 2011 r.
w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania tytułu „Społecznika Roku Gminy Przytoczna”
Na podstawie art. 18 ust 1 i art. 18 ust.2 pkt14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2011 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) uchwala się: REGULAMIN PRZYZNAWANIA TYTUŁU „SPOŁECZNIKA
ROKU GMINY PRZYTOCZNA”
§ 1. Tytuł „Społecznika roku” przyznawany jest osobie fizycznej.
§ 2. 1. Konkurs o tytuł „Społecznika roku” ogłasza i rozstrzyga powołana w tym celu Kapituła Konkursu.
2. W skład Kapituły wchodzą:
- Wójt Gminy Przytoczna,
- Przewodniczący Rady Gminy Przytoczna,
- Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury,
- osoby wskazane przez Komisję Oświaty,
- osoby nagrodzone w roku poprzednim.
§ 3. 1. Kandydatów do nagrody może zgłaszać każdy obywatel, dowolna instytucja lub organizacja.
2. Kandydatury należy zgłaszać w formie pisemnej do biura Rady Gminy.
3. Zgłoszenie powinno zawierać:
- imię i nazwisko kandydata,
- imię i nazwisko osoby zgłaszającej (lub nazwę organizacji),
- uzasadnienie kandydatury, opis działalności.
§ 4. Informacje o terminie przyjmowania zgłoszeń ogłoszone będą na stronie internetowej gminy oraz na
tablicach ogłoszeń.
§ 5. Ogłoszenie wyników Konkursu i uroczystość przyznania tytułu „Społecznika roku” odbywa się co roku na
przełomie grudnia i stycznia.
§ 6. Tytuł Społecznika roku jest tytułem honorowym.
§ 7. Wyróżnieni otrzymują statuetki za pracę charytatywną i społeczną oraz nagrodę rzeczową lub pieniężną.
§ 8. Kapituła zastrzega sobie możliwość nadania więcej niż jednego tytułu „Społecznika roku”.
§ 9. Przyjmuje się wzór ogłoszenie o konkursie w brzemieniu jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Przytoczna.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Barski
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Uzasadnienie
Inicjatywa ta ma na celu popieranie, nagradzanie i promowanie niewielkich, ale ważnych i potrzebnych działań
społecznych obywateli naszej gminy, na rzecz innych ludzi. To okazja, by podziękować wyjątkowym osobom oraz
stojącym za nimi organizacjom, które za swoją społeczną pracę zyskały wdzięczność i szacunek mieszkańców
gminy Przytoczna. To również okazja, by zachęcić do podejmowania idei samopomocy i pomocy wzajemnej oraz
uświadomienia znaczenia społecznego zaangażowania w życiu naszej małej społeczności lokalnej.
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Załącznik do Uchwały Nr IX/46/2011
Rady Gminy Przytoczna
z dnia 26 maja 2011 r.
OGŁOSZENIE
Rada Gminy Przytoczna ogłasza ......edycję Konkursu o tytuł „Społecznika Roku ..... Gminy Przytoczna”.
Intencją ustanowienia tytułu „Społecznika roku ...... Gminy Przytoczna” jest nagradzanie działań obywateli na
rzecz ludzi potrzebujących pomocy lub na rzecz środowiska lokalnego. Tytuł „Społecznika Roku ...... Gminy
Przytoczna” jest nagrodą honorową, której celem jest promowanie osób aktywnie społecznych, którzy są
przykładem postaw pro obywatelskich. Kandydatury do tytułu „Społecznika Roku ....... Gminy Przytoczna”
można zgłaszać do dnia 1 grudnia .......... r. na adres: „Rada Gminy Przytoczna, ul. Rokitniańska 4”.
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