
Załącznik numer 1 
do uchwały Rady Gminy Masłów 

nr XV/124/15 z dnia 29 października 2015 r.
w sprawie ustanowienia nagrody

 pod nazwą: „Nagroda Gospodarcza Gmin Masłów” 

Regulamin Nagrody Gospodarczej Gminy Masłów

Rozdział 1 
Założenia Nagrody Gospodarczej Gminy Masłów 

§ 1. 
1. Nagroda Gospodarcza Gminy Masłów, zwana dalej Nagrodą, ma charakter honorowy.
2. Nagrodę stanowi łącznie statuetka nagrody i dyplom.
3. Wzór statuetki Nagrody Gospodarczej Gminy Masłów oraz wzór dyplomu, jak również logo

nagrody zostaną określone odrębnym zarządzeniem.

§ 2. 
Celem Nagrody jest:

1. Docenienie  przeprowadzonych  inicjatyw  podjętych  w  celu  propagowania
przedsiębiorczości.

2. Ukazanie  i  rozpowszechnienie  przykładów  wzorcowej  polityki  i  praktyki  w  dziedzinie
przedsiębiorczości.

3. Zwiększenie społecznej świadomości roli przedsiębiorców.
4. Zachęcanie i inspirowanie potencjalnych przedsiębiorców.
5. Promowanie najlepszych przedsiębiorców Gminy Masłów. 
6. Inspirowanie rozwoju przedsiębiorczości w Gminie Masłów. 
7. Promowanie postaw proinwestycyjnych w przedsiębiorstwach. 
8. Promowanie  dokonań  innowacyjnych,  organizacyjnych  w  przedsiębiorstwach  Gminy

Masłów.
9. Zwiększenie konkurencyjności między przedsiębiorcami. 

§ 3. 

1. Laureaci Nagrody nie otrzymują z tytułu przyznania nagrody  gratyfikacji finansowych, ulg
podatkowych, czy innych ułatwień w prowadzeniu działalności gospodarczej. 

2. Laureaci  Nagrody  otrzymują  statuetkę  Nagrody  Gospodarczej  Gminy  Masłów  oraz
dyplom i mają prawo używać we wszelkich materiałach firmowych i reklamowych tytuł
„Laureat Nagrody Gospodarczej Gminy Masłów ”, z podaniem roku w którym nagroda
została przyznana.  

Rozdział 2 
Kategorie Nagrody Gospodarczej Gminy Masłów

§ 4. 
Nagroda przyznawana będzie corocznie w jednej kategorii -przedsiębiorca roku.

Rozdział 3 
Warunki Przyznania Nagrody Gospodarczej Gminy Masłów, Kandydaci do Nagrody



§ 5. 
1. Nagroda  przyznawana  będzie  przedsiębiorcom  zarejestrowanym  lub  prowadzącym

działalność na terenie Gminy Masłów. 
2. Nagroda nie może zostać przyznana Laureatom poprzednich edycji Nagrody Gospodarczej

Gminy Masłów w roku następującym po otrzymaniu nagrody.

§ 6. 
Kandydaci do Nagrody powinni spełniać następujące warunki: 
1) produkowane wyroby lub oferowane usługi winny cieszyć się uznaniem klientów, 
2)  stosuje  technologie  produkcji  oraz  metody  zarządzania,  marketingu  zapewniające  sukces
rynkowy, są nowoczesne i innowacyjne, 
3) posiada dobrą sytuację finansową i osiąga rentowność z działalności gospodarczej (nie wykazuje
straty), 
4) inwestuje w rozwój firmy, 
5) stwarza dobre warunki pracy i płacy pracownikom, 
6) działa na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników, 
7) prowadzić działalność w okresie minimum ostatnich 3 lat w Gminie Masłów,   

§ 7. 
Warunkiem kandydowania do Nagrody  jest  złożenie pisemnego wniosku o przyznanie Nagrody
według  wzoru  stanowiącego  załącznik  do  niniejszego  Regulaminu,  w  trybie  określonym w
rozdziale 5 niniejszego Regulaminu. 

Rozdział 4 
Kapituła Nagrody Gospodarczej Gminy Masłów 

§ 8. 
1. Kapitułę Nagrody powoływana jest przez Wójta Gminy Masłów w drodze zarządzenia na

okres jednego roku.
2. Obrady Kapituły zwołuje Wójt Gminy Masłów. 
3. W skład Kapituły wchodzą: przedstawiciel  wójta Gminy Masłów, dwóch przedstawicieli

Rady Gminy Masłów oraz trzech przedstawicieli przedsiębiorców gminy Masłów.
4. Regulamin  prac  Kapituły  Nagrody,  zostaje  przyjęty  w  drodze  głosowania,  zwykłą

większością głosów, przez Członków Kapituły na pierwszym jej posiedzeniu.
5. Kapituła wybiera ze swego grona przewodniczącego Kapituły.
6. Obrady kapituły są niejawne.
7. Wyniki  wyboru  Kapituła  przedstawia  w  formie  protokołu  podpisanego  przez  członków

kapituły. 

§ 9. 
Przewodniczący Kapituły: 
1) przewodniczy obradom Kapituły, 
2) ma decydujący głos w sprawach spornych w trakcie posiedzenia Kapituły, 
3) reprezentuje Kapitułę na zewnątrz. 

§ 10. 

1.  Członkowie  Kapituły  dokonują  oceny  zgłoszonych  kandydatur  na  podstawie  otrzymanych
wniosków, w trybie określonym w rozdziale 5 niniejszego Regulaminu. 
2.  Kapituła  może  przyznać  Nagrodę  o  charakterze  specjalnym za  szczególne  osiągnięcia



gospodarcze związane z działalnością w Gminie Masłów. 
3. Nagrodę o charakterze specjalnym może otrzymać instytucja mająca swoją siedzibę na terenie
Gminy Masłów i/lub osobistość, stanowiąca gospodarczą wizytówkę Gminy Masłów, zasłużona na
rzecz rozwoju gospodarczego Gminy Masłów. 
 

§ 11. 

1. Posiedzenia Kapituły są protokołowane. 
2. Protokół z posiedzenia podpisywany jest przez Sekretarza Kapituły. 
3. Obsługę prac Kapituły zapewnia  Urząd Gminy Masłów. 

Rozdział 5 

Tryb Wyłaniania Laureata Nagrody Gospodarczej Gminy Masłów. 

§ 12. 

Nagroda Gospodarcza Gminy Masłów przyznawana jest raz w roku. 

§ 13. 
1.  Zgłoszenia  kandydatur  do  Nagrody mają  charakter  otwarty  –  mogą  być  dokonywane  przez
instytucje,  organizacje  gospodarcze  oraz  przedsiębiorców  za  zgodą  zgłoszonych,  a  także
indywidualnie przez zainteresowanych przedsiębiorców. 
2. Zgłoszenia kandydatur przyjmowane będą do dnia 31 grudnia każdego roku. 
3. Zgłaszani przedsiębiorcy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926
z  późn.  zm.),  na  wniosku  o  przyznanie  Nagrody Gospodarczej  Gminy  Masłów.  Oświadczenie
wyrażenia zgody dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. 
4. Wnioski o przyznanie Nagrody należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem  „Nagroda
Gospodarcza  Gminy Masłów 2015” w sekretariacie Urzędu Gminy Masłów, ulica Spokojna 2,
26-001 Masłów. 

§ 14. 
Kapituła  dokonuje  nominacji  zgodnie  z  podanymi  i  opisanymi  kryteriami  i  uzasadnia  swoją
decyzję. 


