
 

 

Regulamin działania Kapituły nagrody Gminy Kostrzyn 

"RYCERZ KOSTRO" 

 
§ 1 

Kapituła nagrody Gminy Kostrzyn "Rycerz Kostro" przyznaje nagrodę osobom fizycznym, 

osobom prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, 

jako zaszczytne wyróżnienie za szczególne zasługi dla Gminy Kostrzyn. 

 

§ 2 

 1. Prawo zgłaszania kandydatów do nagrody przysługuje: 

1) Burmistrzowi Gminy Kostrzyn, 

2) Radnym Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn, 

3) Radnym Rady Powiatu Poznańskiego, wybranym z terenu miasta i gminy Kostrzyn, 

4) Radom Sołeckim, 

5) organizacjom i stowarzyszeniom działającym na terenie gminy Kostrzyn, 

6) osobom fizycznym, które pod kandydaturą zbiorą minimum 30 podpisów 

mieszkańców gminy Kostrzyn. 

2. Prawa zgłaszania kandydatów do nagrody nie mają członkowie Kapituły. Jeśli członek 

Kapituły zostanie zgłoszony do nagrody  podlega wyłączeniu z jej składu. 

 

§ 3 

1. Zgłoszenie kandydata do nagrody musi mieć formę pisemną. 

2. Zgłoszenie musi zawierać imię i nazwisko kandydata oraz uzasadnienie wskazujące na jego 

zasługi na rzecz Gminy Kostrzyn. 

3. Zgłoszenia należy składać w Urzędzie Miejskim Gminy Kostrzyn. 

2. Informację o możliwości składania zgłoszeń obligatoryjnie publikuje się na stronie 

internetowej Gminy Kostrzyn, a także w Biuletynie Informacji Publicznej oraz prasie 

lokalnej.    

 

§ 4 

1. Kapituła wyłania laureata nie częściej niż raz w roku spośród kandydatów zgłoszonych w 

okresie pomiędzy posiedzeniami Kapituły. 

2. Kapituła obraduje na posiedzeniu tajnym zwołanym przez Przewodniczącego w drodze 

zawiadomienia dokonanego dowolnym środkiem przekazu bezpośredniego (list, mail, fax, 

telefon, itp.) na co najmniej 3 dni przed planowanym posiedzeniem Kapituły.  

  

§ 5 

 1. Wyłonienie laureata następuje w drodze głosowania tajnego przeprowadzonego w 

obecności co najmniej siedmiu członków Kapituły. 

2. Laureatem zostaje kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów. W przypadku 

dwóch kandydatów, którzy otrzymali równą, najwyższą liczbę głosów o wyborze laureata 

decyduje głos Przewodniczącego Kapituły. 

3. W przypadku otrzymania równej, najwyższej ilości głosów przez więcej niż dwóch 

kandydatów, przeprowadza się kolejne głosowania z uwzględnieniem jedynie kandydatów, 

którzy otrzymali równą, najwyższą ilość głosów, do momentu uzyskania rozstrzygnięcia 

przewidzianego w ust. 2. 

4. Członkowie Kapituły nie mogą wstrzymywać się od głosu oraz zgłaszać votum separatum.  

Decyzje Kapituły nie wymagają uzasadnienia. 



5. Kapituła może nie przyznać nagrody. 

 

§ 6 

Rozstrzygnięcie Kapituły podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie 

informacji na stronie internetowej Gminy Kostrzyn, a także w prasie lokalnej.    

 

§ 7  

Nagrodę "Rycerz Kostro" wręcza jej laureatowi Burmistrz Gminy Kostrzyn na uroczystej 

sesji Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn. 
 


