
 

 

UCHWAŁA NR IV/67/18 

RADY MIASTA OPOLA 

z dnia 27 grudnia 2018 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia Nagrody im. Jana Całki 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., 

poz. 994, 1000, 1349 i 1432) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XXXII/610/16 Rady Miasta Opola z dnia 27 października 2016 r. w sprawie 

ustanowienia Nagrody im. Jana Całki (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2016 r., poz. 2312) wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) w § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Corocznie Prezydent Miasta Opola ustala Fundusz Nagrody finansowej w kwocie nie mniejszej niż 

5.000 zł dla każdej kategorii.”; 

2) Regulamin przyznawania Nagrody im. Jana Całki, stanowiący załącznik do zmienianej uchwały otrzymuje 

brzmienie, jak w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola. 

§ 3. Niniejsza uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego. 

 

 Przewodniczący Rady 

 

Łukasz Sowada 
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Załącznik do uchwały nr IV/67/18 

Rady Miasta Opola z dnia 27 grudnia 2018 r. 

 

REGULAMIN 

PRZYZNAWANIA NAGRODY IM. JANA CAŁKI 

 

Rozdział 1 

Postanowienia  ogólne 

 

§ 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: 

1) instytucji – należy przez to rozumieć organy administracji publicznej oraz jednostki 

organizacyjne tych organów; 

2) kandydaturze – należy przez to rozumieć osobę kandydującą do kategorii „Lider 

Społeczny Roku” oraz zadanie zgłoszone do kategorii „Pożytek Roku”; 

3) Kapitule – należy przez to rozumieć kolegialny organ przyznający Nagrodę; 

4) Laureacie Nagrody – należy przez to rozumieć nagrodzoną osobę lub zadanie; 

5) mieszkańcach – należy przez to rozumieć osoby zamieszkujące w Opolu; 

6) Mieście – należy przez to rozumieć Miasto Opole; 

7) Nagrodzie – należy przez to rozumieć Nagrodę w kategorii „Lider Społeczny Roku” 

albo „Pożytek Roku”; 

8) organizacjach pozarządowych – należy przez to rozumieć organizacje 

pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 

450 z późn. zm.); 

9) Prezydencie – należy przez to rozumieć Prezydenta Miasta Opola; 

10) Radzie Miasta – należy przez to rozumieć Radę Miasta Opola; 

11) Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Miasta Opola; 

12) zadaniu publicznym – należy przez to rozumieć zadanie pożytku publicznego, które 

zostało zgłoszone do Nagrody w kategorii „Pożytek Roku”. 

 

§ 2. Niniejszy Regulamin określa zasady, tryb i kryteria przyznawania Nagrody. 

 

§ 3. Zgłaszanie kandydatur i przyznawanie Nagrody odbywa się niezależnie dla: 

1) Kategorii „Lider Społeczny Roku”; 

2) Kategorii „Pożytek Roku”. 

 

§ 4. Nagroda przyznawana jest raz w roku.   

 

§ 5. Powtórne przyznanie osobie Nagrody w kategorii „Lider Społeczny Roku” jest 

możliwe po upływie 5 lat od roku, w którym Nagrodę przyznano. 

 

§ 6. 1. Wybór Laureatów Nagrody odbywa się w drodze konkursu kandydatur. 
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2. Decyzję o wyborze Laureatów Nagrody podejmuje Kapituła, której wybór i zasady 

działania określa niniejszy Regulamin. 

 

§ 7. Laureaci Nagrody otrzymują nagrodę finansową, statuetkę oraz dyplom. 

 

Rozdział 2 

Kryteria przyznawania Nagrody 

 

§ 8. 1. Nagroda w kategorii „Lider Społeczny Roku” przyznawana jest osobie fizycznej, 

która: 

1) jest zaangażowana w działalność społeczną, ze szczególnym uwzględnieniem działań 

podejmowanych na rzecz Miasta i mieszkańców;  

2) jest kreatywna, ambitna, uczciwa i dba o dobro ogółu; 

3) jest skuteczna w swojej działalności; 

4) jej postawa jest godna naśladowania; 

5) współpracuje i angażuje w swoje działania innych ludzi; 

6) wpływa na rozwój społeczeństwa obywatelskiego. 

2. Nagroda w kategorii „Pożytek Roku” przyznawana jest organizacji pozarządowej, która 

zrealizowała zadanie publiczne na rzecz mieszkańców w roku poprzedzającym przyznanie 

Nagrody. 

3. Kryteria oceny kandydatury w kategorii „Pożytek Roku”: 

1) zasięg oddziaływania zadania publicznego, w tym liczba uczestników 

(beneficjentów); 

2) integracyjny charakter zadania publicznego, czyli włączanie instytucji, organizacji 

i innych podmiotów w jego realizację; 

3) innowacyjność zadania publicznego; 

4) dostępność zadania publicznego dla mieszkańców  Opola; 

5) wpływ na rozwój społeczeństwa obywatelskiego. 

 

Rozdział 3 

Zgłaszanie kandydatur  

 

§ 9. 1. Prawo do zgłaszania kandydatur przyznaje się: 

1) instytucjom; 

2) radom dzielnic; 

3) organizacjom pozarządowym; 

4) co najmniej 10 mieszkańcom  Opola. 

2. W konkursie do Nagrody w kategorii „Lider Społeczny Roku” nie mogą brać udziału 

radni Miasta oraz członkowie Kapituły. 

 

§ 10. 1. W konkursie uczestniczą kandydatury zgłoszone w terminie od 2 stycznia do 15 

lutego każdego roku, w którym ma być przyznana Nagroda.   

2. Kandydatury zgłoszone w terminie innym niż określony w ust. 1  podlegają odrzuceniu. 
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§ 11. Kandydatury w kategorii „Lider Społeczny Roku” oraz „Pożytek Roku” zgłasza się 

według wzorów ustalonych przez Prezydenta w drodze zarządzenia. 

 

§ 12. 1. Zgłoszenie kandydatury następuje: 

1) w formie pisemnej w kopercie z dopiskiem „Nagroda im. Jana Całki” na adres 

Urzędu; 

2) w formie elektronicznej na adres: ngo@um.opole.pl . 

2. W przypadku przesłania zgłoszeń kandydatur drogą pocztową lub za pośrednictwem 

firmy kurierskiej liczy się data wpływu zgłoszenia do Urzędu, a nie data jego nadania. 

 

§ 13. 1. Prezydent podaje do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej 

Urzędu informacje o zgłoszonych kandydaturach.   

2. Uwagi mieszkańców, organizacji pozarządowych, rad dzielnic oraz instytucji do 

zgłoszonych kandydatur wnosi się nie później niż w terminie 7 dni od daty ogłoszenia 

informacji, o której mowa w ust. 1.     

 

§ 14. 1. Każda osoba fizyczna zgłoszona do Nagrody oraz organizacja pozarządowa 

realizująca zadanie publiczne zgłoszone do Nagrody, poprzez reprezentujące ją osoby 

są zobowiązane złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział w Konkursie.  

2. Każda osoba fizyczna uczestnicząca w Konkursie składa oświadczenie o wyrażeniu 

zgody na bezpłatne wykorzystanie swojego nazwiska i wizerunku dla celów konkursowych 

według wzoru ustalonego przez Prezydenta.   

3. Dane osobowe oraz wizerunek osób uczestniczących w konkursie podlegają ochronie 

na zasadach ogólnych. 

 

Rozdział 4 

Wybór Laureatów Nagrody 

 

§ 15. 1. Decyzję o przyznaniu Nagrody podejmuje Kapituła. 

2. Decyzja Kapituły jest ostateczna. 

 

§ 16. 1. Kapituła ocenia kandydatury według kryteriów ustalonych dla danej kategorii 

określonych odpowiednio w § 8 niniejszego Regulaminu. 

2.  Ocena kandydatur następuje po dyskusji członków Kapituły. 

3. Każdy członek Kapituły osobiście i niezależnie ocenia każdą kandydaturę, przyznając 

jej punkty według kryteriów określonych w § 8 niniejszego Regulaminu. 

4. Ocena kandydatur następuje na Karcie oceny, według wzoru ustalonego przez 

Prezydenta w drodze zarządzenia. 

5. Kapituła sporządza listę kandydatur odrębnie dla każdej kategorii, umieszczając na niej 

kandydatury, począwszy od kandydatur, które uzyskały najwięcej punktów.   

 

§ 17. 1. Najwyżej ocenioną kandydaturą jest ta, która otrzymała najwięcej punktów  

w danej kategorii i na liście kandydatur w danej kategorii zajmuje pierwsze miejsce. 
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2. Kandydatury wyróżnione to te, które według przyznanych punktów zajęły w danej 

kategorii odpowiednio od drugiego do piątego miejsca.   

3. W przypadku równej liczby  głosów  rozstrzyga głos Przewodniczącego Kapituły. 

 

§ 18. 1.  Z posiedzenia Kapituły sporządzany jest protokół, do którego załącznikiem jest 

lista kandydatur.   

2. Protokół, o którym mowa w ust. 3, podpisują wszyscy członkowie Kapituły, biorący 

udział w posiedzeniu. 

 

§ 19. 1. Decyzja o przyznaniu Nagrody oraz wyróżnionych kandydaturach jest ogłaszana  

przez Prezydenta podczas uroczystej Gali Inicjatyw Społecznych zorganizowanej przez 

Prezydenta w danym roku.   

2. Nagrodę wręcza przewodniczący Kapituły wraz z przedstawicielem Rady Miasta  

w osobie przewodniczącego Rady Miasta albo jego zastępcy.   

 

Rozdział 5 

Kapituła 

 

§ 20. 1. Kapituła jest honorowym Kolegium przyznającym Nagrodę. 

2. Prezydent powołuje Kapitułę w drodze zarządzenia. 

3. W skład Kapituły wchodzą: 

1) Prezydent – przewodniczący Kapituły; 

2) przedstawiciel Rady Miasta w osobie przewodniczącego Rady Miasta albo jego 

zastępcy; 

3) przedstawiciel Opolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z sektora 

pozarządowego; 

4) przedstawiciel uczelni wyższych; 

5) przedstawiciel mediów; 

6) naczelnik Centrum Dialogu Obywatelskiego Urzędu; 

7) przedstawiciel Zarządu Regionu NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” Śląska  Opolskiego; 

8) przedstawiciel Rady Seniorów Miasta Opola; 

9) przedstawiciel Młodzieżowej Rady Miasta Opola; 

10) przedstawiciel Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych; 

11) przedstawiciel rad dzielnic. 

 

§ 21. Kapituła powoływana jest na okres kadencji Rady Miasta. 

 

§ 22. 1. Kapituła obraduje na posiedzeniach zwoływanych po upływie terminu zgłaszania 

kandydatur.   

2. Posiedzenia Kapituły są protokołowane.   

3. Przewodniczący Kapituły reprezentuje Kapitułę na zewnątrz oraz ma decydujący głos  

w sprawach spornych. 

4. Dla ważności decyzji podjętych przez Kapitułę niezbędna jest obecność co najmniej 

połowy jej składu. 
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Rozdział 6 

Postanowienia końcowe 

 

§ 23. Laureaci Nagrody mają prawo używać we wszelkich materiałach informacyjnych                 

i  promocyjnych tytułu „Laureata Nagrody im. Jana Całki”. 

 

§ 24. W kwestiach nie rozstrzygniętych w niniejszym Regulaminie lub wywołujących 

wątpliwości ostateczną decyzję podejmuje Prezydent. 
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