
Załącznik do uchwały Nr XXXI/313/21 

Rady Gminy Spytkowice 

z dnia 22 grudnia 2021 r. 

 

REGULAMIN 

określający szczegółowe zasady przyznawania  

Nagrody „Filary Przedsiębiorczości Gminy Spytkowice”  

 

§ 1 

Nagroda „Filary Przedsiębiorczości Gminy Spytkowice” zwana dalej Nagrodą, ma charakter 

honorowy. Nagroda przyznawana jest raz w roku. 

 

§ 2 

Celem Nagrody jest uhonorowanie przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na 

terenie Gminy Spytkowice, którzy przyczyniają się do: 

1) rozwoju lokalnego rynku pracy,  

2) promocji Gminy poza jej granicami,  

3) wdrażania innowacyjnych i nowoczesnych rozwiązań oraz aktywizacji lokalnej 

gospodarki, 

4) rozwoju przedsiębiorczości w Gminie Spytkowice.  

 

§ 3 

1. Kandydaci, nominowani i laureaci nie otrzymują z tego tytułu jakichkolwiek gratyfikacji 

finansowych, czy ułatwień w prowadzeniu działalności gospodarczej, mogą natomiast 

wykorzystywać fakt jej przyznania w materiałach promocyjnych i reklamowych. 

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

z ubieganiem się o Nagrodę. 

 

§ 4 

1. Nagroda przyznawana będzie przedsiębiorcom mającym siedzibę na terenie Gminy 

Spytkowice oraz przedsiębiorcom spoza terenu Gminy, prowadzącym działalność na jej 

terenie i działającym w okresie co najmniej pełnych 3 lat przed dokonaniem zgłoszenia 

do Nagrody. 

2. Zgłaszane do Nagrody przedsiębiorstwa powinny: 

1) produkować wyroby lub wykonywać usługi, które cieszą się uznaniem konsumentów 

oraz wyróżniają się wysoką jakością, estetyką wykonania i walorami użytkowymi, 

2) zapewniać wysoki standard obsługi gwarancyjnej i pogwarancyjnej, 

3) stosować nowoczesne technologie produkcji oraz metody zarządzania i marketingu 

zapewniające sukces rynkowy, 

4) wykorzystywać polskie surowce, podzespoły i produkty, 

5) posiadać dobrą sytuację finansową, osiągać wysoką rentowność działalności 

gospodarczej, sumiennie regulować należności zarówno w stosunku do partnerów 

gospodarczych, jak i należności podatkowe, 

6) inwestować w rozwój firmy, 



7) stwarzać dobre warunki pracy i płacy zatrudnionym, 

8) nie naruszać norm i przepisów Kodeksu Pracy, 

9) działać na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników, 

10) wspierać lokalne środowisko poprzez działalność prospołeczną i charytatywną. 

3. Nagroda nie może zostać przyznana laureatowi poprzedniej edycji. 

 

§ 5 

Zgłoszenie kandydata do Nagrody może nastąpić z inicjatywy Wójta Gminy Spytkowice lub na 

wniosek: 

1) grupy co najmniej 5 Radnych Rady Gminy Spytkowice, 

2) przedsiębiorcy działającego na terenie Gminy Spytkowice, 

3) organizacji pozarządowej z siedzibą na terenie Gminy Spytkowice, 

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

 

§ 6 

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 Filary Przedsiębiorczości Gminy Spytkowice" 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. Ogłoszenie laureata Nagrody nastąpi w terminie do 30 września danego roku. 

5. Złożenie wniosku nie gwarantuje otrzymania Nagrody. 

 

§ 7 

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. 

 

 



§ 8 

1. Komisja po zapoznaniu się z wnioskami przedstawia Wójtowi Gminy Spytkowice 

rekomendację kandydata do Nagrody wraz z uzasadnieniem. 

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. 

 

§ 9 

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. 

 

 

 

 

 


