REGULAMIN
Medalu ZA DZIAŁANIA NA RZECZ PRZYRODY
imienia Wiktora Godlewskiego.
Na podstawie: Uchwały Nr 18/IV/11 Rady Gminy Boguty-Pianki, z dnia
10 lutego 2011 r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Bogutach-Piankach oraz Statutu Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Bogutach Piankach w oparciu o paragraf 7, pkt. 2, powołuję Kapitułę
Medalu „ZA DZIAŁANIA NA RZECZ PRZYRODY” imienia Wiktora
Godlewskiego oraz ustalam Regulamin jej działania.
§1
a/ Medal „Za działania na rzecz przyrody” im. Wiktora Godlewskiego jest
wyróżnieniem przyznawanym przez Kapitułę - instytucjom oraz osobom za
ochronę dóbr przyrody, które swoją działalnością przyczyniły się do rozwoju
w zakresie ochrony środowiska, przyrody, rolnictwa, leśnictwa, bartnictwa,
jak również za wybitne osiągnięcia naukowe; autorom prac naukowych,
wydawnictw, artykułów o ww. tematyce.
b/ Medal przyznawany może być w edycjach rocznych lub dwuletnich.

§2

a/ Medal, autorstwa plastyczki Barbary Lis Romańczuk, wykonany z brązu,
patynowany, dwustronny, ma kształt wielokąta o nieregularnych bokach.
Awers medalu zawiera z lewej strony „różę wiatrów”, z prawej napis
„za działania na rzecz przyrody”. W dolnej części natomiast Ośrodek Kultury
w Bogutach. Rewers medalu przedstawia popiersie Wiktora Godlewskiego
z napisem z lewej strony Wiktor Ignacy Godlewski 1831 – 1900.
b/ Wzór graficzny medalu stanowi Załącznik nr 1 do regulaminu.
§3

a/ Kapitułę powołuje Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Bogutach – Piankach, w składzie 8 – 12 osobowym na okres 5 lat
(Załącznik Nr 2 – skład osobowy Kapituły).
b/ Członkowie Kapituły na swym pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego
grona Przewodniczącego.

§4
a/ Medal „Za działania na rzecz przyrody” im. Wiktora Godlewskiego przyznaje
Kapituła, zwykłą większością głosów członków obecnych na posiedzeniu.
b/ W jednej edycji Kapituła przyznaje 3 – 5 medali.
§5
a/

Wniosek o nadanie Medalu mogą zgłaszać instytucje, związki
i stowarzyszenia, uczelnie wyższe, szkoły oraz członkowie Kapituły.
b/ Wniosek powinien zawierać opis zasług uzasadniający nadanie medalu oraz
charakterystykę działalności.
c/ W uzasadnionych przypadkach członkowie Kapituły mają prawo zgłaszać
wnioski pośmiertne.
d/ Wniosek należy przesłać do dnia 31 stycznia roku kalendarzowego na adres:
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bogutach – Piankach, ul. Pawła
Olszewskiego 2, 07 – 325 Boguty-Pianki.
e/ Wnioski rozpatrywane będą do 31 marca roku kalendarzowego.
f/ Ogłoszenie wyników prac Kapituły nastąpi w mediach. Niezależnie od
powyższego - Laureaci powiadomieni zostaną pisemnie.
g/ Wręczenie medali odbywać się będzie w I połowie roku, na uroczystej sesji
poświęconej tematyce przyrodniczo – ekologicznej w siedzibie GOKiS
w Bogutach Piankach.
§6
a/ Ewidencję osób uhonorowanych oraz wszelkie formalności związane
z przyznaniem medalu prowadzi Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
w Bogutach – Piankach, ul. Pawła Olszewskiego 2, 07 – 325 Boguty-Pianki,
tel. 86 2775074.
§7
b/ Nad organizacją uroczystości wręczenia medali nadzór merytoryczny
sprawują członkowie Kapituły.
§8
a/ Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Bogutach – Piankach składa
doroczne sprawozdanie do Rady Gminy Boguty Pianki z działalności
Kapituły.

