Zarządzenie nr  88  /2008
Wójta Gminy Pacanów
z dnia  15.10. 2008r.

w sprawie powołania przy Gminie Pacanów Kapituły Nagrody Wójta   „PACANOWSKI LAUR” 
                  
Na podstawie  art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o Samorządzie Gminnym (t. jedn. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami).


§1
Powołuję przy Gminie Pacanów, Kapitułę Nagrody Wójta „PACANOWSKI LAUR” do przeprowadzenia konkursu, w celu wyłonienie osób lub instytucji, które w szczególny sposób wyróżniły się w sferze zawodowej lub społecznej, przyczyniły do rozwoju gminy lub jej wizerunku medialnego 
w składzie:
	Bolesław Nega – przedstawiciel samorządu gminy

Józef Zaród – przedstawiciel środowiska OSP
Kazimierz Zdziebko – przedstawiciel instytucji pozarządowych
Dariusz Kobos – przedstawiciel lokalnego biznesu
Stanisław Stańczyk – przedstawiciel gminnej oświaty 
Wiesław Skop - Wójt Gminy Pacanów.
§2
Dla ukonstytuowania Kapituły wymagana jest zgoda osób pełniących powyższe funkcje.

      §3  
Pracami Kapituły kieruje przewodniczący, którym jest Wójt Gminy Pacanów.


    §4
Do kompetencji Kapituły należy: 

1. Ustalanie zasad konkursu.
2. Ogłaszanie konkursu.
3. Ocena kandydatur i przyznawanie nagród. 

§5
 Zasady konkursu określa Regulamin stanowiący załącznik nr 1 
do niniejszego Zarządzenia.

      §6
Wzór wniosku o nadanie tytułu stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.


     §7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 



Wójt Gminy Pacanów

       Wiesław Skop
       
    Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 88/2008
                                          Wójta Gminy Pacanów
                                                                                     z dnia 15 października 2008r.

Regulamin Nagrody Wójta: „PACANOWSKI LAUR”

§1

Tytuł Nagrody Wójta: „PACANOWSKI LAUR” nadaje się osobie lub instytucji, które w szczególny sposób wyróżniły się w sferze zawodowej lub społecznej, przyczyniły do rozwoju gminy lub jej wizerunku medialnego
Nagroda ma formę statuetki. 

Ustala się następujące kategorie konkursowe:

A.	Talent Roku szkolnego 2007/2008, 
B.	Społecznik Roku 2008, 
C.	Strażak Ochotnik Roku 2008, 
D.	Nauczyciel Roku Szkolnego 2007/2008, 
E.	Najbardziej dynamiczne stowarzyszenie, lokalna grupa działania,
F.	Najbardziej dynamiczna inwestycja biznesowa 2007/2008.

	Ustala się następujące kryteria:

	formalne:

Ř	niekaralność i nienaganny przebieg pracy, służby, nauki,
Ř	zgoda na kandydowanie,
Ř	zgłoszenie na wypełnionym formularzu ,

	merytoryczne:

Ř	sfera zawodowa (praca, biznesowa, służba, nauka), 
Ř	sfera aktywności społecznej,
Ř	szczególne osiągnięcia.


	Nadanie tytułu nie skutkuje żadnymi zobowiązaniami wobec gminy Pacanów ani dodatkowymi przywilejami.


§2

Kandydatów do tytułu mogą zgłaszać:
	instytucje i zakłady pracy,
organy jednostek organizacyjnych gminy,
organizacje pozarządowe,
organy samorządu gminy,
rady sołeckie,
grupy inicjatywne (min. 15 osób).

	Kandydaturę zgłasza się przewodniczącemu kapituły, w formie wniosku, wraz z uzasadnieniem, nie później niż do końca lutego danego roku, w konkursie za rok poprzedni, z zastrzeżeniem pkt. 3.

W pierwszym konkursie termin zgłaszania został ustalony na dzień 20.10.2008 r.

§3
Ustalanie kryteriów konkursu, oceną kandydatur i przyznawanie nagród leży w kompetencji Kapituły.

§4
Prace Kapituły polegają na: 
	ustaleniu zasad, opracowaniu formularza zgłoszenia i ogłoszeniu konkursu.
ocenie kandydatów, na podstawie złożonych wniosków wg. zasad określonych w pkt. 3,
wyborze laureatów.

	W dany roku kapituła może przyznać jedną nagrodę , w każdej z kategorii.

Procedura oceny:
	wnioski podlegają indywidualnej ocenie członków kapituły, w skali       od 0 do 5, dla każdego z ustalonych kryteriów merytorycznych,
na podstawie sumarycznej oceny tworzy się listę rankingową,
nominację uzyskują kandydatury, które otrzymały co najmniej 50% możliwych do uzyskania punktów,
tytuł zostaje przyznany nominowanej kandydaturze, która otrzymała najwyższą punktację z zastrz. pkt. „e”,
w przypadku równej ilości zdobytych punktów przez kilku nominowanych, o wyborze decyduje kapituła,  z zastrz. pkt. „f”,
 w przypadku niemożności rozstrzygnięcia w trybie pkt. „e”, wyboru dokonuje przewodniczący kapituły.

	Kapituła ma prawo przyznać poza trybem konkursowym, wyróżnienie specjalne: „Przyjaciel Gminy Pacanów ” dla osób lub instytucji szczególnie 
zasłużonych dla gminy.

§5
1.	Posiedzenia kapituły  są prawomocne w przypadku obecności 50% plus jeden członków.
2.	Głosowania przeprowadza się w trybie jawnym, zwykłą większością głosów.
3.	Posiedzenia są protokołowane.
4.	Ostateczne decyzje kapituły podejmowane są w formie uchwały.
5.	Zmiany regulaminu może dokonywać kapituła, na wniosek każdego z członków.
6.	Skład kapituły powiększa się corocznie o laureata z roku poprzedniego, który uzyskał największą ilość punktów, biorąc pod uwagę wszystkie kategorie. 
7.	Kadencja kapituły trwa na równi z kadencją wójta.
8.	W razie rezygnacji lub utraty członkostwa, nowego członka powołuje Wójt Gminy Pacanów.
9.	Przewodniczący prowadzi rejestr nadanych tytułów, oraz zbiór uchwał i protokółów i posiedzeń kapituły.
10.	Posiedzenia kapituły zwołuje przewodniczący.

§6
1. Termin i miejsce wręczenia nagród ustala corocznie przewodniczący kapituły.
2. Wyniki konkursu publikowane są na stronie internetowej gminy.

          Wójt Gminy Pacanów

       Wiesław Skop


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 88/2008
                                          Wójta Gminy Pacanów
                                                                                     z dnia 15 października 2008r.
Formularz zgłoszeniowy


1. Zgłaszamy kandydaturę

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................
/imię i nazwisko lub nazwa instytucji do nagrody w kategorii, adres/

........................................................................................................................................
/nazwa kategorii z wymienionych w ogłoszeniu/

2. Uzasadnienie
................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................


3. Podpisy osób rekomendujących kandydaturę:
................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................

