
UCHWAŁA NR XVI/183/2020 

RADY Gminy Masłów 

z dnia 30 stycznia 2020 r. 

 

 

w sprawie ustanowienia nagrody pod nazwą „Nagroda Gospodarcza Gminy Masłów” 

 

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 18 oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1 

1. Ustanawia się coroczną nagrodę pod nazwą „Nagroda Gospodarcza Gminy Masłów”. 

2. Nagrodą będzie statuetka oraz dyplom zgodnie ze wzorem określonym w zarządzeniu 

Wójta Gminy Masłów. 

3. Nagroda przyznawana będzie przedsiębiorcom prowadzącym działalność na terenie Gminy 

Masłów. 

4. Laureaci Nagrody mają prawo używać we wszelkich materiałach firmowych i reklamowych 

tytułu „Laureat Nagrody Gospodarczej Gminy Masłów”, z podaniem roku w którym 

nagroda została przyznana.   

§ 2 

Celem Nagrody jest promocja gminy poprzez: 

1) Ukazanie i rozpowszechnienie przykładów wzorcowej polityki i praktyki w dziedzinie 

przedsiębiorczości, 

2) Zwiększenie społecznej świadomości roli przedsiębiorców, 

3) Prezentacja gminy jako dobrego miejsca do prowadzenia działalności gospodarczej, 

4) Promowanie najlepszych przedsiębiorców Gminy Masłów, 

5) Inspirowanie rozwoju przedsiębiorczości w Gminie Masłów, 

6) Promowanie postaw proinwestycyjnych w przedsiębiorstwach, 

7) Promowanie dokonań innowacyjnych, organizacyjnych w przedsiębiorstwach Gminy 

Masłów. 

 

§ 3 

Przyznawanie nagrody następować będzie na zasadach określonych w Regulaminie  Nagrody 

Gospodarczej Gminy Masłów stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

§ 4 

Traci moc Uchwała Rady Gminy Masłów numer XXVI/240/2016 z dn. 7 października 2016 roku. 

 

§ 5 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Masłów.  

 

§ 6 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi 

w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. 

 

 
Przewodniczący Rady Gminy Masłów  

/-/ Piotr Zegadło   

 

 

 



Załącznik nr 1 

do uchwały Rady Gminy Masłów 

Nr  XVI/183/2020 

z dnia 30 stycznia 2020 r. 

w sprawie ustanowienia nagrody 

 pod nazwą „Nagroda Gospodarcza Gminy Masłów” 

 

Regulamin Nagrody Gospodarczej Gminy Masłów 

 

§ 1. 

1. Zgłoszenia kandydatur do Nagrody mają charakter otwarty – mogą być dokonywane przez 

instytucje, organizacje gospodarcze oraz przedsiębiorców za zgodą zgłoszonych, a także 

indywidualnie przez zainteresowanych przedsiębiorców. 

2. Zgłoszenia kandydatur przyjmowane będą od dnia 1 stycznia do dnia 30 kwietnia każdego 

roku. 

3. Warunkiem kandydowania do Nagrody jest złożenie pisemnego wniosku o przyznanie 

Nagrody według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu. 

4. Zgłaszani przedsiębiorcy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, 

zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst. jedn. Dz. U. 

z 2019 r. poz. 1781), na wniosku o przyznanie Nagrody Gospodarczej Gminy Masłów. 

 

§ 2. 

Kandydaci do Nagrody powinni spełniać następujące warunki: 

1) produkowane wyroby lub oferowane usługi winny cieszyć się uznaniem klientów, 

2) stosuje technologie produkcji oraz metody zarządzania, marketingu zapewniające 

sukces rynkowy, są nowoczesne i innowacyjne, 

3) posiada dobrą sytuację finansową i osiąga rentowność z działalności gospodarczej (nie 

wykazuje straty), 

4) inwestuje w rozwój firmy, 

5) stwarza dobre warunki pracy i płacy pracownikom, zapewnia bezpieczeństwo 

pracowników i otoczenia, 

6) działa na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników, 

7) działa na rzecz ochrony środowiska, przestrzega przepisów środowiskowych, 

minimalizuje negatywny wpływ produktów, procesów i usług na środowisko, 

8) buduje trwałe relacje z otoczeniem zewnętrznym firmy, współpracuje ze społecznością 

lokalną, 

9) prowadzi działania na rzecz wizerunku firmy (np.: prowadzi stronę internetowa, dba o  

zagospodarowanie przestrzeni na której prowadzi działalność), 

10) prowadzić działalność w okresie minimum ostatnich 3 lat w Gminie Masłów.    

 

§ 3. 

1. Kapituła Nagrody powoływana jest przez Wójta Gminy Masłów w drodze zarządzenia na 

okres jednego roku. 

2. Obrady Kapituły zwołuje Wójt Gminy Masłów w terminie do dnia 30 maja każdego roku. 

3. W skład Kapituły wchodzą: przedstawiciel wójta Gminy Masłów, dwóch przedstawicieli 

Rady Gminy Masłów oraz trzech przedstawicieli przedsiębiorców gminy Masłów. 

4. Regulamin prac Kapituły Nagrody, zostaje przyjęty w drodze głosowania, zwykłą 

większością głosów, przez Członków Kapituły na pierwszym jej posiedzeniu. 

5. Kapituła wybiera ze swego grona przewodniczącego Kapituły. 



6. Obrady Kapituły są niejawne. 

7. Kapituła może przyznać Nagrodę o charakterze specjalnym za szczególne osiągnięcia 

wspierające przedsiębiorców i rozwój gospodarczy Gminy Masłów. 

8. Nagrodę o charakterze specjalnym może otrzymać instytucja mająca swoją siedzibę na 

terenie Gminy Masłów i/lub osobowość, zasłużona na rzecz rozwoju gospodarczego Gminy 

Masłów. 

9. Wyniki wyboru Kapituła przedstawia w formie protokołu podpisanego przez członków 

Kapituły. 

10. Przewodniczący Kapituły: 

1) przewodniczy obradom Kapituły, 

2) ma decydujący głos w sprawach spornych w trakcie posiedzenia Kapituły, 

3) reprezentuje Kapitułę na zewnątrz. 

 

§ 4. 

1. Członkowie Kapituły dokonują oceny zgłoszonych kandydatur na podstawie wniosków. 

2. Nagroda nie może zostać przyznana Laureatom poprzednich edycji Nagrody Gospodarczej 

Gminy Masłów w roku następującym po otrzymaniu nagrody. 

 

§ 5. 

1. Posiedzenia Kapituły są protokołowane. 

2. Protokół z posiedzenia podpisywany jest przez Sekretarza Kapituły. 

3. Obsługę prac Kapituły zapewnia  Urząd Gminy Masłów. 

 

§ 6. 

Kapituła dokonuje nominacji zgodnie z podanymi i opisanymi kryteriami i uzasadnia swoją 

decyzję.



Załącznik  numer 1 

do „Regulaminu Nagrody Gospodarczej Gminy Masłów” 

Wniosek 

o przyznanie Nagrody Gospodarczej Gminy Masłów za rok...... 
 

 

Uwaga! Wnioski wypełnione i podpisane przez Zgłaszającego i Zgłaszanego przedsiębiorcę wraz z 

wymaganymi załącznikami należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Masłów. 

Dane zamieszczone we wniosku powinny dotyczyć wyłącznie zarejestrowanego lub prowadzącego 

działalność w Gminie Masłów przedsiębiorcy, oddziału lub innej formy obecności przedsiębiorstwa na 

rynku. 

Zgłaszający 
(nazwa zgłaszającego i adres zgłaszającego 
podmiotu) 

 

 

 

Zgłaszany przedsiębiorca- 

kandydat do Nagrody 
(pełna nazwa firmy pod która przedsiębiorca 
prowadzi działalność) 

 

 

 

Podstawowe dane zgłaszanego kandydata do Nagrody 

Adres 
(dane teleadresowe) 

 

 

Adres strony www 
 

Imiona i Nazwiska osób 

prowadzących/zarządzających 

przedsiębiorstwem 
z podaniem funkcji jakie pełnią w 
przedsiębiorstwie 

 

Numer w Krajowym Rejestrze 

Sądowym Przedsiębiorców 
( lub innej ewidencji właściwej dla formy 

prowadzenia działalności, CEIDG) 

 

Przedmiot i zakres (profil) 

działalności przedsiębiorstwa 

 

 

 

 

Wielkość przedsiębiorcy 
(w świetle ustawy o swobodzie działalności 

gospodarczej: mikro, małe, średnie lub duże 

przedsiębiorstwo ) 

 

Osoba wyznaczona do kontaktu 
(właściciel, zarządzający lub pracownik zgłaszanej firmy) 

 

Imię i Nazwisko  

Numer telefonu  

Adres e-mail  

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Regulaminu Nagrody Gospodarczej Gminy Masłów. 

Podpis i Pieczęć Zgłaszającego 

 

 

 
 



1. Dane dotyczące przedsiębiorstwa (wypełnia Zgłaszany przedsiębiorca): 
 …...... rok …... rok …... rok 

A) Ilość zatrudnionych (w etatach)    

B) Ilość zatrudnionych w Gminie Masłów (w etatach – 

średnia za ostatnie 3 lata) 
   

C) Ilość nowo utworzonych miejsc pracy w Gminie Masłów 

(w etatach- średnia za ostatnie 3 lata) 
   

D) Projekty, imprezy, wydarzenia kulturalne, sportowe i 

społeczne wsparte organizacyjnie i finansowo: działania 

prowadzone w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu 

(wymienić działania w  ostatnich 3 latach) 

   

E) zatrudnienie osób niepełnosprawnych (średnia 

zatrudnionych z ostatnich 3 lat) 
   

F) przyjmowanie osób na staże, praktyki 

 

   

G) działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji pracowników 

(opisać działania, projekty w ostatnich 3 latach) 

   

H) przynależność do organizacji gospodarczych (wymienić 

organizacje) 
   

I) posiadane znaki jakości, certyfikaty, patenty 
 

   

J) posiadane nagrody i wyróżnienia (regionalne, krajowe, 

branżowe) 
   

K) Liczba lat działalności przedsiębiorstwa na terenie 

gminy Masłów 

   

L) nowe inwestycje, liczba nowych inwestycji (do czego się 

przyczyniły, bez podania wartości), inwestycje proekologiczne np.: 

w zakresie energetyki odnawialnej, poszanowania energii, ochrony 

środowiska (do czego się przyczyniły) 

   

Miejsce na szerszy opis  punktów z tabeli (np.: ad podpunkt k)…....opis działań w punkcie) 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. Rynki zbytu produktów, rynki świadczenia usług (opisowo, bez podania wartości za ostatnie 3 lata -

wypełnia Zgłaszany przedsiębiorca): 
Kraj lub region działania  

Opis : 

 

 

 

 

2. Otrzymane nagrody i wyróżnienia w ostatnich 3 latach (wypełnia Zgłaszany przedsiębiorca): 
Nazwa nagrody, wyróżnienia Instytucja przyznająca Rok otrzymania nagrody 

 

 

  

 

 

  

   

 



3. Posiadane patenty, własne rozwiązania, wdrożone nowoczesne technologie, innowacje produktowe 

(wypełnia Zgłaszany przedsiębiorca): 
Nazwa opracowania Rok wdrożenia 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

Efekty wdrożenia nowych rozwiązań: 

 

 

 

 

4. Działania nakierowane na  społeczną odpowiedzialność biznesu 

 (wypełnia Zgłaszany przedsiębiorca): 
Opis działania 

 

 

Rok w którym działanie 

(projekt, wydarzenie) 

miał miejsce 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

Efekty działań: 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE WYRAŻENIA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

(dot. osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) 

 

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku w celu realizacji zadań 

związanych z przyznaniem Nagrody Gospodarczej Gminy Masłów zgodnie z uchwałą Rady Gminy Masłów Nr  

XVI/183/2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie ustanowienia nagrody pod nazwą „Nagroda Gospodarcza Gminy 

Masłów”. 
 

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci wizerunku, w tym ujawnienie imienia i nazwiska, 

nazwy firmy oraz rozpowszechnienie mojego wizerunku, zarejestrowanego przez Urząd Gminy Masłów podczas Gali 

Nagrody Gospodarczej oraz w filmie wyprodukowanym w związku ze zgłoszeniem do Nagrody Gospodarczej na stronie 

internetowej www.maslow.pl, w portalach społecznościowych Facebook, YouTube, w audycjach telewizyjnych lub 

radiowych, w wydawanym przez Gminę Masłów biuletynie „Kurier Masłowski” oraz w innej prasie lokalnej, w gablotach 

i na tablicach ściennych zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej RODO informujemy, że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Masłów (ul. Spokojna 2, 26-001 Masłów, 41 311 00 60, 

email: gmina@maslow.pl). 

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod 

adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl 

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następującym celu rozpatrzenia wniosku w sprawie przyznania Nagrody 

Gospodarczej Gminy Masłów zgodnie z uchwałą Rady Gminy Masłów Nr  XVI/183/2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. 

w sprawie ustanowienia nagrody pod nazwą „Nagroda Gospodarcza Gminy Masłów”. 
4. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do dokonania zgłoszenia do Nagrody Gospodarczej Gminy Masłów. 



Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości dokonania zgłoszenia przedsiębiorcy do Nagrody. 

5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat zgodnie z kategorią archiwalną określoną w 

jednolitym  rzeczowym wykazie akt organów gminy i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy i 

związki, stanowiącym załącznik do  rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dn. 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji 

kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 

zakładowych. 
6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo do: 

a) dostępu do Państwa danych, 

b) możliwości ich sprostowania, 

c) ograniczenia przetwarzania, 

d) wycofania zgody w dowolnym momencie; wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

e) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem 

przepisów powyższego.  

7. Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa lub 

podmiotom upoważnionym na podstawie podpisanej umowy powierzenia z Administratorem. 
 

Imię i nazwisko 
(proszę wypełnić drukowanymi literami) 

 

 

 

Data i czytelny podpis Zgłaszanego 

 
Oświadczam, że wyrażam zgodę na kandydowanie 

do ,,Nagrody Gospodarczej Gminy Masłów”. 
Potwierdzam własnoręcznym podpisem wiarygodność przekazanych informacji. 

Oświadczam, że przeciwko przedsiębiorcy, członkom Zarządu lub Współwłaścicielom nie toczy się w chwili obecnej 

postępowanie administracyjne dotyczące nałożenia kar finansowych, karne lub karno-skarbowe. 

W/w nie byli również skazani w ciągu ostatnich pięciu lat prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach 

rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585, 587, 590 i 591 Kodeksu spółek handlowych. 

Oświadczam również, że wobec przedsiębiorcy nie toczy się postępowanie na podstawie wniosku o ogłoszenie upadłości oraz, 

że przedsiębiorca nie znajduje się w stanie upadłości lub likwidacji. 

Pieczęć przedsiębiorcy i data 

 

 

Podpis osoby uprawnionej 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Masłów  

/-/ Piotr Zegadło  

http://dokumenty.e-prawnik.pl/projekty-rozporzadzen/mswia/projekt-rozporzadzenia-prezesa-rady-ministrow-w-sprawie-instrukcji-kancelaryjnej-jednolitych-rz-1,2332.html
http://dokumenty.e-prawnik.pl/projekty-rozporzadzen/mswia/projekt-rozporzadzenia-prezesa-rady-ministrow-w-sprawie-instrukcji-kancelaryjnej-jednolitych-rz-1,2332.html

