
Uchtda Nr VV4ll2015
Rady Gminy Kołaczkowo
z dńa26 mĄa20l5t

w sFawie uśanowienia ląlody imieniem Władysława §tfiisława Reymonta z2 3zrzęgólaę
osiągnięcia i <lziałalność na rzecz Gminy Kołaczkowo,

N8 podstańe an. l8 u§t. 2 pkt 14.a!t, 40 ust. 1 ustawy z dtria 8 marca 1990 r. o
samorządzie gmfumym hj.Dz.u. z2013 \w.594 zan-l Rada Gminy uchwala co
na§Ę)uje:

§1

UśaDawi8 się n8grodę imieniem władysław8 stanisłała Reymonta za §zczególne osi€nięcia
i działalność na rzęcz Gminy Kołaćzkowo.

§2

Nagrodę stsno\Mi statuetka popiersia Wadysłewa stąnisława Rę}11lonta,

§3

Regulamin nagrody śanowi zdągznik do niniejszej uchwĄ.

§4

l.Wyłonieni€ lauręata nagrody dokonuje Rada Gminy.
2.Wykonanie uchwały pońerza się Wójtorłi Gminy,

§5

- Uchwała wchodzi w życie po up\Tvie 'l4 rlni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzędowym
woj ewódźwa Wiclkopolskiego.

§6

Traci moc uchwała Nr XIV962004 Rady Gminy z dnis 13 lutęgo 2004 i

WlcEPRŻĘWo§łlcĄcY RADY

Jerż| Waś



Załącznik do uchwały Nr VI/41l2015
Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 26,05 ,2 0 1 5r

Regulamin nagrody im. WIadysława staniślawa Reymonta

1,Celem nagrodyjest wyłoniede i nagrodzenie osób lub organizacji społecznych, które
l\Tlózniają się działalnością na rzecz dobra wspólnego Gminy, Llórych mottem jest ,,Sami
najwięcej możemy dla siebie aobić" w szczególnościI

I) za dziala]'ność z zaklesu ochlony Zdrowia, pomocy społecznej i char}-tatyilej,

2) za działalność w zakesie zapewnienia bezpieczeńśtwa mieszkańców stanowiących

u.pólnote .amorządorłą i ich mienia.

3) za inicjatlr,vy edŃacyjne i działalność na rzecz kultury, §pońu, turystyki oraz dziedzictwa

narodowego,

4) za dzialallość la rzecz ochrony środowiska natualnego,

_ 5) za działalność na rzecz rożwoju gospodarczego i infrastruktury Gminy,

6) za upowszechnienię idei samorządo\ł,ej i plomocję Gminy,

2, Nagroda może być przyzna\Ąana corocmie.

3 , Laureata nagTody ustala Rada Gminy.

4.Wnioski o przyznawanie nagrody zgłaszają mieszkancy, radni, sołtysi i rady sołeckie,

organizacje spoleczle. insq rucje,

5. Wniosek o pzyznanie nagrody winien zawierać imię i nazwisko kandydata lub nazwę

organizacji społecznej oruz adręs do korespondencji, szczegółowe uzasadnienie zawierające

osiąnięcia kandydata w okJesie ostahich 5 - ciu lat przed złożeniem wniosku,

6. Wniosek w zamknięĘ kopercie z dopiskiem ,,Nagroda" składa się w §eketariacię Użędu
Gminy w Kołaczkowie w godzinach pracy urzędu w teminię do dnia 31 malca każdęgo

Ioku.

7. Wnioski żożone po terminie określon),nr w pkt. 6 nie podlegająlozpatrżęniu.

8, Złożone wnioski o przyzla.rie nagrody nie podlegajązwrotowi.

9, Nagrodę wręcza Wójt na Sesji Rady Gminy Kołaczkowo.

10, Sprawy organizacyj le zlvięane z ptzyjęciem, przechowlvanięm wniosków, obsługi

technicnej Nagrody or.ź pźygotowaniem nagrody należądo stanowiska pracy ds.

Obsługi Rady Gminy,

w]cEPlif EWóqNlcącY RADY

/k"^,
Jerzq Woś


