
Załącznik do uchwały Nr XXXII/323/22 

Rady Gminy Spytkowice 

z dnia 9 lutego 2022 r. 

 

REGULAMIN 

określający szczegółowe zasady i tryb przyznawania  

Nagrody „Bene Meritus”  

 

§ 1 

Nagroda „Bene Meritus”, zwana w dalszej części Regulaminu Nagrodą, jest przyznawana 

osobom wykazującym się szczególnym zaangażowaniem i aktywną działalnością na rzecz 

społeczności lokalnej. 

 

§ 2 

1. Nagroda może być przyznana osobom fizycznym w szczególności za: 

1) podejmowanie różnorodnych inicjatyw na rzecz dobra innych i bezinteresowne 

wsparcie drugiego człowieka, 

2) realizację przedsięwzięć społecznych ukierunkowanych m.in. na: pomoc osobom 

zagrożonym wykluczeniem społecznym, wsparcie rozwoju lokalnej infrastruktury, 

aktywizację Mieszkańców do działania i współtworzenia oraz likwidowanie 

istniejących barier społecznych, 

3) działalność na rzecz upowszechniania i popularyzacji sportu i kultury fizycznej 

oraz edukacji dzieci i młodzieży, w tym rozwój świadomości i budowania postaw 

obywatelskich, 

4) propagowanie zdrowego stylu życia, profilaktyki zdrowia oraz działanie na rzecz osób 

chorych, 

5) włączanie się w budowanie polityki społecznej i prorodzinnej, podejmowanie działań w 

obszarze szeroko rozumianej pomocy społecznej, macierzyństwa, rodzicielstwa 

oraz działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami. 

2. Nagroda może być przyznawana zarówno osobom zamieszkałym na terenie Gminy 

Spytkowice, jak i poza jej terenem, których działalność społeczna wniosła istotny wkład w 

rozwój Gminy Spytkowice. 

3. Nagroda może być przyznawana indywidualnie. 

4. Nagrodę można otrzymać tylko jeden raz. 

 

§ 3 

1. Z tytułu otrzymania Nagrody laureaci nie otrzymują jakichkolwiek gratyfikacji 

finansowych. Nagroda ma wyłącznie charakter honorowy. 

2. Kandydaci, nominowani i laureaci Nagrody nie ponoszą żadnych kosztów związanych 

z ubieganiem się o Nagrodę. 

 

§ 4 

Przyznanie Nagrody może nastąpić z inicjatywy Wójta Gminy Spytkowice lub na wniosek: 

1) grupy co najmniej 5 Radnych Rady Gminy Spytkowice, 



2) organizacji pozarządowych oraz członków organizacji wymienionych w art. 3 ustawy 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

3) grupy co najmniej 10 Mieszkańców Gminy Spytkowice, którzy ukończyli 18 rok życia. 

 

§ 5 

1. Wzór wniosku o przyznanie Nagrody stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

2. Wniosek o przyznanie nagrody powinien zostać złożony w zaklejonej kopercie 

z dopiskiem: Nagroda „Bene Meritus” w Urzędzie Gminy Spytkowice w terminie do 31 

marca roku, w którym wnioskodawca ubiega się o przyznanie Nagrody dla kandydata. 

3. Wnioski niekompletne i niespełniające kryteriów oraz złożone po terminie nie będą 

rozpatrywane. 

4. Dokumentacja stanowiąca podstawę ubiegania się o przyznanie Nagrody nie podlega 

zwrotowi. 

5. Ogłoszenie laureata Nagrody nastąpi w terminie do 30 września danego roku. 

6. Złożenie wniosku nie gwarantuje otrzymania Nagrody. 

 

§ 6 

1. Złożone wnioski podlegają ocenie formalnej i merytorycznej. 

2. Oceny formalnej i merytorycznej dokonuje Komisja składająca się z co najmniej  

3 członków, powołana przez Wójta Gminy Spytkowice w drodze Zarządzenia. 

3. Obsługę prac Komisji zapewnia Urząd Gminy w Spytkowicach. 

4. Ocena formalna wniosków następuje pod względem: 

1) zachowania terminu jego złożenia, 

2) zachowania wymagań treściowych wniosku, 

3) złożenia wniosku przez uprawniony podmiot. 

5. Ocena merytoryczna wniosków następuje na podstawie informacji w nich zawartych, 

mających wykazać zasadność przyznania Nagrody. 

6. Komisja dokonuje oceny poprzez poddanie głosowaniu każdej kandydatury do Nagrody. 

7. Komisja podejmuje decyzję o rekomendacji kandydatów do Nagrody zwykłą większością 

głosów. 

8. Z obrad Komisji sporządzany jest protokół, który podpisują wszyscy członkowie Komisji. 

9. Wzór protokołu zostanie określony w drodze Zarządzenia Wójta Gminy Spytkowice. 

 

§ 7 

1. Komisja po zapoznaniu się z wnioskami rekomenduje Wójtowi kandydata do Nagrody. 

2. O przyznaniu Nagrody decyduje Wójt Gminy Spytkowice w drodze Zarządzenia. 

3. Decyzja Wójta Gminy Spytkowice jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

4. Zastrzega się prawo do rezygnacji z przyznania Nagrody w danym roku. 

5. Informacje o laureatach Nagrody podawane są do publicznej wiadomości m.in. na stronie 

internetowej Gminy Spytkowice. 

 

 

 

 



§ 8 

Wręczenie statuetki potwierdzającej otrzymanie Nagrody odbywa się co do zasady podczas 

gminnych obchodów Święta Niepodległości lub na uroczystej sesji Rady Gminy Spytkowice. 

Jeżeli z przyczyn niezależnych od Organizatora w danym roku będzie to niemożliwe bądź 

nadmiernie utrudnione, w takiej sytuacji uroczyste wręczenie statuetki laureatowi Nagrody 

odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Spytkowicach, na wcześniejsze zaproszenie Wójta 

Gminy. 

 

 

 

 

 

 


