UCHWAŁA NR XXXVII/251/2021
RADY GMINY WYDMINY
z dnia 29 grudnia 2021r.
w sprawie ustanowienia dorocznej Nagrody „Wydmińska Czapla” za wybitny wkład w rozwój
i promocję Gminy Wydminy.
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst. jedn.
Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) Rada Gminy Wydminy uchwala, co następuje:
§ 1. Ustanawia się doroczne nagrody indywidualne lub zbiorowe przyznawane za wybitny
wkład w rozwój i promocję Gminy Wydminy w poprzednim roku kalendarzowym w następujących
kategoriach:
a) Mecenas Sportu;
b) Sportowiec Roku;
c) Nagroda Artystyczna;
d) Mecenas Kultury;
e) Ambasador Wydmin;
f) Przedsiębiorca Roku;
g) Postawa Godna Naśladowania;
h) Nagroda Specjalna.
§ 2. 1. Nagrody mogą być przyznawane osobom fizycznym, osobom prawnym oraz innym
podmiotom, działającym na rzecz Gminy Wydminy na podstawie oceny całokształtu działalności lub
osiągnięć o istotnym znaczeniu.
2. W poszczególnej kategorii może być przyznana wyłącznie jedna nagroda w jednym roku
kalendarzowym.
3. W poszczególnej kategorii mogą być przyznawane wyróżnienia, jednak mają one
wyłącznie charakter honorowy.
4. Nagroda przyznawana jest na wniosek:
a) Przewodniczącego Rady Gminy Wydminy lub grupy 3 radnych ;
b) Wójta Gminy Wydminy;
c) innych organów administracji rządowej i samorządowej;
d) organizacji pozarządowych, społecznych, gospodarczych, zawodowych, związkowych;
e) mediów lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich;
f) grupy 15 pełnoletnich osób fizycznych, stale zamieszkałych na terenie Gminy Wydminy.
5. Wzór wniosku stanowi załącznik do uchwały.

6. Uprawniony wnioskodawca może złożyć w danym roku kalendarzowym jeden wniosek
w poszczególnej kategorii.
§ 3. Nagrodą jest statuetka, nagroda pieniężna lub nagroda rzeczowa.
§ 4. 1. Wnioski w sprawie przyznania nagrody składa się do 31 marca każdego roku
kalendarzowego.
2. W celu rozpatrzenia wniosków i wyboru Kandytów do nagród Wójt Gminy Wydminy
powołuje Kapitułę Nagrody „Wydmińskiej Czapli” oraz nadaje jej regulamin.
3. W skład Kapituły wchodzą:
a) przedstawiciel Rady Gminy Wydminy,
b) osoby o niekwestionowanym autorytecie;
c) w kolejnych latach przynajmniej jeden laureat nagrody „Wydmińskiej Czapli” .
4. Do zadań Kapituły należy:
a) rozpatrywanie i opiniowanie wniosków pod względem formalnym i merytorycznym;
b) przedstawienie propozycji co do rodzaju poszczególnych nagród na podstawie środków
zabezpieczonych corocznie na ten cel środków w budżecie Gminy Wydminy;
c) przedłożenia przygotowanych propozycji Wójtowi Gminy Wydminy.
5. Kapituła rozpatruje wnioski w terminie do 15 lipca każdego roku kalendarzowego.
6. W razie stwierdzenia braków formalnych wnioskodawca może je uzupełnić w terminie
7 dni od dnia pisemnego powiadomienia o brakach.
7. Wnioski pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku, gdy:
a) wniosek złożony został po terminie;
b) nie zostały usunięte braki formalne w dopuszczalnym terminie;
c) wniosek został wycofany przez wnioskodawcę.
§ 5. 1. Wójt Gminy Wydminy po zasięgnięciu opinii Kapituły ostatecznie zatwierdza
laureatów nagrody oraz formę nagród.
2. Informację o przyznaniu nagrody podaje się do publicznej wiadomości w sposób
zwyczajowo przyjęty, po uroczystym wyróżnieniu laureatów.
3. Wręczenie nagród laureatom następuje w sposób uroczysty do końca roku
kalendarzowego, w którym prowadzony był nabór wniosków na Nagrodę „Wydmińskiej Czapli”.
§ 6. 1. Nagroda jest finansowana ze środków budżetu Gminy Wydminy.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wydminy .
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy Wydminy

Waldemar Antoni Samborski

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXXVII/251/2021 Rady Gminy Wydminy z dnia 29 grudnia 2021 r. uchwały
w sprawie ustanowienia dorocznej Nagrody „Wydmińska Czapla” za wybitny wkład w rozwój
i promocję Gminy Wydminy.
Corocznie wiele osób fizycznych, osób prawnych oraz innych podmiotów, przyczynia się do
rozwoju, promocji, budowy pozytywnego wizerunku Gminy Wydminy. Wiele działań oraz cennych
inicjatyw odchodzi w zapomnienie. Warto zachować dla historii naszej społeczności pamięć
o szczególnych osobach i podmiotach. Nagroda będzie formą podziękowania i docenienia
wartościowej, szlachetnej działalności na rzecz wydmińskiej społeczności.

