ZARZĄDZENIE NR 225.2019
PREZYDENTA MIASTA EŁKU
z dnia 27 czerwca 2019 r.
w sprawie powołania Kapituły Nagrody „Białej Lilii” 2018 i nadania regulaminu jej pracy.
Na podstawie § 4 ust. 2 i 3 Uchwały Nr XXXI.301.2013 Rady Miasta Ełku z dnia 29 kwietnia 2013 roku
w sprawie ustanowienia dorocznej Nagrody „Białej Lilii” za wybitny wkład w rozwój i promocję Miasta Ełku,
zarządzam, co następuje:
§ 1. Powołuję Kapitułę Nagrody „Białej Lilii” 2018 w składzie:
1. Artur Urbański – Zastępca Prezydenta Miasta Ełku;
2. Włodzimierz Szelążek – Przewodniczący Rady Miasta Ełku;
3. Piotr Witaszczyk - laureat Nagrody Białej Lilii 2006 w kategorii Ambasador Ełku – przewodniczący
Kapituły;
4. Oskar Sosnowski - laureat Nagrody Białej Lilii 2015 w kategorii Sportowiec Roku;
5. Klemens Rydzewski - laureat Nagrody Białej Lilii 2008 w kategorii Nagroda Specjalna;
6. Nikodem Kemicer - laureat Nagrody Białej Lilii 2011 w kategorii postawa Godna Naśladowania;
7. Mirosław Sawczyński - laureat Nagrody Białej Lilii 2006 w kategorii Mecenas Kultury;
8. Remigiusz Karpiński - laureat Nagrody Białej Lilii 2010 w kategorii Mecenas Sportu;
9. Stanisław Rudnik – laureat Nagrody Białej Lilii 2007 w kategorii Nagroda Artystyczna;
§ 2. Nadaje się regulamin pracy Kapituły Nagrody „Białej Lilii” stanowiący załącznik do niniejszego
Zarządzenia.
§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Promocji, Sportu i Kultury.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Ełku
Tomasz Andrukiewicz
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Załącznik do Zarządzenia Nr ____/2019
Prezydenta Miasta Ełku
z dnia _____________________2019 r.

Regulamin pracy Kapituły Nagrody „BIAŁEJ LILII”
Wstęp
§1
Kapituła Nagrody „BIAŁEJ LILII”, zwana dalej "Kapitułą" została powołana do przeprowadzenia wyboru
laureatów konkursu o Nagrodę „BIAŁEJ LILII”.
Tryb działania
§2
1. Kapituła wybiera spośród siebie Przewodniczącego zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
2. Z udziału w Kapitule rezygnują w danej edycji konkursu ci jej członkowie, którzy składają wniosek
o przyznanie Nagrody Prezydenta Miasta Ełku „BIAŁA LILIA”.
3. Pierwsze posiedzenie Kapituły zwołuje Prezydent Miasta Ełku. Kolejne posiedzenia zwołuje
Przewodniczący Kapituły.
4. Obrady Kapituły są protokołowane. Obsługę administracyjną prac Kapituły zapewnia Wydział Promocji,
Sportu i Kultury.
5. Kapituła jest organem działającym kolegialnie i skupiającym osoby społecznie zaangażowane.
6. Dla ważności podejmowanych decyzji i dokonywanych wyborów wymagany jest udział 50% składu
członków Kapituły.
7. Jednomyślne decyzje i wybory mogą być przyjmowane w drodze aklamacji, a wobec braku
jednomyślności rozstrzygane są zwykłą większością głosów.
8. Członkowie Kapituły zobowiązani są do zachowania tajemnicy obrad.
Szczegółowe zasady działania
§3
1.

Każdy z członków Kapituły ponosi osobistą odpowiedzialność za trafność, obiektywność i rzetelność
dokonywanych wyborów.

2.

Konkurs przebiega dwuetapowo i składa się z oceny formalnej zgłoszonych wniosków i dokumentacji
oraz właściwej oceny merytorycznej wniosków.

3.

Kapituła rozpoczyna pierwszy etap konkursu od zapoznania się ze złożonymi wnioskami i stwierdzenia
spełnienia przez zgłaszających wymagań formalnych w zakresie terminu nadesłania wniosków
i kompletności nadesłanych dokumentów.

4.

Wnioski, które nie spełniają wymogów formalnych zawartych w uchwale nr XXXI.301.2013 Rady
Miasta Ełku z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie ustanowienia dorocznej Nagrody „BIAŁEJ LILII”
za wybitny wkład w rozwój i promocję miasta Ełku, pozostawia się bez rozpatrzenia, a kandydaci nie
są dopuszczeni do dalszego postępowania konkursowego.
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5.

Rozstrzygnięcie Kapituły o dopuszczeniu lub odmowie dopuszczenia do dalszego etapu postępowania
po przeprowadzonej ocenie formalnej jest ostateczne.

6.

Po rozstrzygnięciu etapu oceny merytorycznej Kapituła przedstawia Prezydentowi propozycję osób
nominowanych, wyróżnionych, nagrodzonych do Nagrody Białej Lilii. Ostateczną decyzję
o nominacjach, wyróżnieniach i nagrodach podejmuje Prezydent Miasta Ełku.

Kryteria oceny
§4
1.

Kapituła dokonuje wyboru nominowanych, wyróżnionych, nagrodzonych w głosowaniu jawnym,
po uprzednim zapoznaniu się z wnioskami zgłoszonymi w danej kategorii oraz po przeprowadzeniu
dyskusji i głosowaniu.

2.

Nominacje, wyróżnienia, nagrody przyznawane są większością głosów Kapituły.
Tryb ogłaszania
§5

1.

Ogłoszenie werdyktu oraz wręczenie nagród nastąpi w trakcie zorganizowanej w tym celu uroczystości.

2.

Od werdyktu nie przysługuje odwołanie.

Nagrody
§6
1.

Kapituła może przyznać w wyniku postępowania konkursowego nagrody i wyróżnienia.

2.

Kapituła w przypadku takiej samej oceny w danej kategorii może przyznać dwie równorzędne nagrody.

3.

Kapituła w przypadku stwierdzenia niezadowalającego poziomu merytorycznego zgłoszonych
wniosków może odstąpić od przyznania nagrody.
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