
Załącznik do Zarządzenia Nr 168.2016  
 Wójta Gminy Jarociniez dnia 28 lipca 2016 r. 

 
Regulamin przyznawania Nagrody Wójta Gminy Jarocin pn. “Złota wiewiórka” 

 
§1 

Nagroda Wójta Gminy Jarocin pn. „Złota wiewiórka”, zwana dalej Nagrodą ma charakter doroczny 
i ma na celu uhonorowanie wyróżniających się twórców kultury, działaczy społecznych, 
przedsiębiorców, rolników, nauczycieli, wychowawców, sportowców, organizacji, instytucji, grup 
nieformalnych lub osób z terenu Gminy Jarocin lub działających na rzecz Gminy Jarocin  
w tworzeniu i upowszechnianiu kultury, działalności społecznej, samorządowej, w dziedzinie  
sportu i turystyki, działalności gospodarczej, w tym rolniczej. 
 

§2 
1. Nagrodę „Złota wiewiórka”przyznaje Wójt Gminy Jarocin za  szczególne osiągnięcia  
wdziedzinach określonych w § 2 pkt.2 Zarządzenia.  
 

§3 
1.Nagroda może zostać przyznawana za dotychczasowe osiągnięcia oraz aktywność w roku jej    
    przyznania. 
2. W uzasadnionych przypadkach przewiduje się możliwość przyznania nagrody za całokształt  
działalności na rzecz gminy Jarocin. 

3. Nagroda może być przyznana tej samej osobie lub temu samemu podmiotowi raz na pięć  
lat.  
4. Nagrodę w danej dziedzinie stanowi statuetka „Złota Wiewiórka” - wraz z aktem nadania. 

 
§4 

1. Wniosek o przyznanie Nagrody wraz ze stosownym uzasadnieniem mogą składać: 
1) instytucje kultury, placówki oświatowe, 
2) organizacje pozarządowe, 
3)  mieszkańcy gminy Jarocin w liczbie co najmniej 15 osób, 

 
2. Wniosek jest składany w formie pisemnej na druku, którego wzór stanowi załącznik do  
niniejszego regulaminu. 

§5 
1. Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać:  

1) dane  zgłaszanych kandydatów (imię i nazwisko lub nazwę w przypadku organizacji, 
adres, zgoda na kandydowanie) 
2) wskazanie dziedziny w jakiej wnioskuje się o Nagrodę, 
3) uzasadnienie wniosku, 

2. Wniosek o przyznanie Nagrody może zawierać dokumentację potwierdzającą osiągnięcia  
kandydata /recenzje, opinie, akty przyznania nagród, fotografie, wydawnictwa itp/. 
 

§6 
1.Wnioski w sprawie przyznania Nagrody należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem:  
„Nagroda Wójta Gminy Jarocin „Złota wiewiórka” w terminie do 15 lipca każdego roku 
(z wyjątkiem 2016 roku)w sekretariacie Urzędu Gminy w Jarocinie lub  za pośrednictwem 
poczty. 
2. O przyjęciu wniosku decyduje data wpływu do Urzędu Gminy potwierdzona  pieczęcią. 
 
                                                                    §7 
1. O przyznaniu Nagrody decyduje Wójt Gminy Jarocin w drodze Zarządzenia.  
2. Wybór Laureatów Nagrody Gminy Jarocin pn. „Złota wiewiórka” przez Wójta Gminy Jarocin jest 
ostateczny i nie przysługuje od niego odwołanie. 

 
§8 

Regulamin Konkursu dostępny jest w sekretariacie Urzędu Gminy w Jarocinie oraz na stronie 
internetowej www.jarocin.ug.pl  

§9 
Wręczenia nagród dokonuje osobiście  Wójt bądź upoważniony przedstawiciel Urzędu Gminy 
w Jarocinie 
 
 


