
 

 

 
REGULAMIN NAGRODY „BENE MERITUS” 

 

§ 1 

 

Dla wyróżnienia cnót obywatelskich, wybitnych osiągnięć, aktywności społecznej, charytatywnej, 

gospodarczej, kulturalnej, naukowej, artystycznej, sportowej i innej mającej wpływ na podniesienie 

poziomu życia mieszkańców powiatu, a także w uznaniu zasług na rzecz Powiatu Gliwickiego, Rada 

Powiatu Gliwickiego ustanawia nagrodę „Bene Meritus” (łac. dobrze zasłużony). 

 

§ 2 

 

Nagroda „Bene Meritus” przyznawana jest w kategoriach indywidualnej i zbiorowej. 

 

§ 3 

 

Nagrodę „Bene Meritus” stanowią: 

1) płaskorzeźba, 

2)  dyplom. 

 

§ 4 

 

1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody mogą występować w szczególności: grupa  

co najmniej 30 mieszkańców, organizacje społeczne i stowarzyszenia, organy jednostek 

samorządu terytorialnego, jednostki pomocnicze gmin, jednostki organizacyjne gmin  

i powiatu. 

2. Wnioski o przyznanie nagrody „Bene Meritus” można składać od początku stycznia do 

ostatniego dnia lutego danego roku kalendarzowego w Biurze Obsługi Klienta Starostwa 

Powiatowego w Gliwicach. 

3. Wniosek powinien zawierać: 

a. dane osobowe tj. imię i nazwisko lub nazwę kandydata, jego adres i numer telefonu 

podawany w celu umożliwienia bezpośredniego kontaktu,  

b. uzasadnienie wniosku zawierające wskazania wyróżniającego charakteru działalności 

lub osiągnięć oraz ich znaczenia dla Powiatu Gliwickiego, 

c. podpis kandydata i wnioskodawcy. 

4. Wzór wniosku stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu. 

5. Informacje dotyczące terminów i możliwości ubiegania się o nagrodę Bene Meritus 

zamieszczane są na stronie internetowej powiatu gliwickiego, w serwisie informacyjnym dla 

mediów lokalnych oraz w Wiadomościach Powiatu Gliwickiego. 

6. Wnioski o przyznanie nagród rozpatrywane będą corocznie w terminie do końca marca.  

7. Wnioski, które posiadają braki formalne, mogą zostać uzupełnione przez wnioskodawcę  

w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego wezwania wnioskodawcy  

o jego uzupełnienie.  

8. W razie nieuzupełnienia wniosku w wymienionym terminie Kapituła pozostawia wniosek bez 

rozpatrzenia.  

§ 5 

 

1. W kategorii indywidualnej kandydatem do nagrody nie może być radny Rady Powiatu 

Gliwickiego, jego małżonek, a także osoba pozostająca z nim w stosunku pokrewieństwa 

(wstępni, zstępni i rodzeństwo). 

2. W kategorii zbiorowej kandydatem do nagrody nie może być podmiot, w którym radny Rady 

Powiatu Gliwickiego jest członkiem organów władzy zgłaszanego podmiotu. 

 



§ 6 

 

Nagroda danemu kandydatowi może być przyznana tylko raz. 

 

§ 7 

 

Dopuszcza się nieprzyznanie w danym roku nagrody lub przyznanie jej najwyżej dwóm kandydatom 

w każdej kategorii. 

 

§ 8 

 

1. Kandydata do nagrody „Bene Meritus” w poszczególnych kategoriach nominuje Kapituła. 

2. Kapitułę stanowi ośmiu radnych Rady Powiatu Gliwickiego w tym przewodniczący Rady 

Powiatu Gliwickiego reprezentujący swoją gminę oraz siedmiu radnych powiatowych  

z pozostałych gmin. Radni przedstawiają kandydatów przewodniczącemu Rady Powiatu 

Gliwickiego.  

3. Rada Powiatu Gliwickiego dokonuje wyboru Kapituły w formie uchwały. 

4. Przewodniczącym Kapituły jest przewodniczący Rady Powiatu Gliwickiego. 

5. Przewodniczący Kapituły zwołuje w marcu posiedzenie Kapituły, podczas którego 

rozpatrywane są wnioski. 

6. Kapituła nominuje kandydatów do nagrody większością głosów w głosowaniu tajnym. 

7. Karta do głosowania stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego regulaminu.  

8. Członek Kapituły, który jest powiązany stosunkiem służbowym lub stopniem pokrewieństwa 

z kandydatem do nagrody, wyłącza się z głosowania w danej kategorii. 

9. Decyzję w sprawie przyznania nagrody podejmuje w drodze uchwały Rada Powiatu 

Gliwickiego na najbliższej sesji po obradach Kapituły.   

10. O terminie i miejscu wręczenia nagrody laureata oraz osoby zainteresowane powiadamia 

przewodniczący Rady Powiatu Gliwickiego. 

 

§ 9 

 

1. Dokumentację nagrody „Bene Meritus” stanowią: wnioski o nagrodę i protokół  

z posiedzenia Kapituły. 

2. Dokumentacja nagrody oraz lista osób uhonorowanych nagrodą przechowywane są  

w komórce organizacyjnej, do której zadań należy prowadzenie spraw związanych  

z nagrodą „Bene Meritus”. 

 

§ 10 

 

Osiągnięcia laureatów nagrody „Bene Meritus” zostaną uhonorowane pamiątkowym wpisem  

w kronice Powiatu Gliwickiego i rozpropagowane w mediach lokalnych. 

 

 

§ 11 

 

Dane osobowe kandydatów do nagrody, laureatów nagrody oraz wnioskodawców nagrody, w celu 

rozpatrzenia wniosku o przyznanie nagrody ,,Bene Meritus”, a w przypadku laureatów konkursu także 

wręczenia nagrody, są przetwarzane przez Starostę Gliwickiego oraz działających w jego imieniu 

pracowników Starostwa Powiatowego w Gliwicach, oraz osoby będące członkami Kapituły, 

zobowiązanych do zachowania w tajemnicy danych w okresie wykonywania funkcji w Kapitule lub 

okresie zatrudnienia oraz po jej/jego zakończeniu. Ponadto dane osobowe laureatów (w tym 

wizerunek), w celu promocji, będą udostępnione na stronie internetowej powiatu, w kronice Powiatu 

Gliwickiego i rozpropagowane w mediach lokalnych. 

 


