
BIULETYN INFORMACYJNY

c z a s o p i s m o  w y d a w a n e  p r z e z  U r z ¹ d  G m i n y  R u d n i k

Rudnik - BrzeŸnica - Czerwiêcice - Gamów - Grzegorzowice - Jastrzêbie - Lasaki - Ligota Ks. - £ubowice - Modzurów - Poniêcice - S³awików - Strzybnik - Szonowice

Styczeń 2019 Nr 1 (79) ISSN 1730-7147  Wydanie bezp³atne

To pierwszy numer Informatora, po ubiegłorocznych wybo-
rach samorządowych, w których wybraliście mnie na wójta Gmi-
ny Rudnik na kadencję 2018-2023. Wszystkim wyborcom, którzy 
podeszli do urn, aby zagłosować, dziękuję za dokonanie wyboru 
oraz zaufanie, jakim mnie obdarzyliście. 

Z nową nadzieją i entuzjazmem rozpoczynamy zatem nowy 
rok. To dobry czas do refleksji nad przeszłością i dobry moment 
do planowania przyszłości – również przyszłości naszej gminy. 
Wszyscy wiemy, że nasza Gmina jest miejscem wyjątkowym, z 
ogromnym potencjałem. Wraz z pracownikami Urzędu Gmi-
ny podjąłem wysiłek wykorzystania tego potencjału dla dobra 
wszystkich mieszkańców oraz pracy nad podnoszeniem pozio-
mu i jakości życia mieszkańców - to zadanie jest naszym prio-
rytetem. 

Was, drodzy mieszkańcy, proszę o cierpliwość w oczekiwa-
niu na efekty naszych działań. Z wielką uwagą będziemy wsłu-
chiwać się w Wasze potrzeby, oczekiwania i bolączki, aby móc 

na nie reagować i im zaradzić. Zachęcamy wszystkich: miesz-
kańców, organizacje NGO, stowarzyszenia, fundacje, przedsię-
biorców, pracowników jednostek organizacyjnych do dzielenia 
się z nami swoimi spostrzeżeniami i pomysłami – tylko w ten 
sposób możemy szybko osiągnąć obupólne zadowolenie. Jestem 
do Państwa dyspozycji w Urzędzie Gminy Rudnik w każdy po-
niedziałek w godz. 10.00 – 12.00 oraz, w miarę możliwości, w 
pozostałe dni robocze, w godzinach pracy Urzędu.

Na bieżąco będziemy Państwa informować o działaniach po-
dejmowanych przez Urząd Gminy Rudnik – pierwsze informacje 
znajdziecie Państwo na łamach niniejszego biuletynu.

Życzę Państwu bardzo dobrego roku 2019, obfitującego w 
pozytywne wydarzenia i oby ten rok był lepszy od ubiegłego, 
ciekawszy i pomyślniejszy!

Do siego roku!
Wasz Wójt
Piotr Rybka

Pani Teresa urodziła się w Raciborzu, mając trzy latka prze-
prowadziła się z rodzicami do Brzeźnicy. Jubilaci poznali się 
przez kuzynkę Pana Adolfa, kiedy pani Teresa uczęszczała do 
szkoły do Raciborza. Pan Adolf pochodzi ze Stu-
dziennej. Do Brzeźnicy przeprowadził się po ślu-
bie w roku 1958. Z wykształcenia ślusarz - spa-
wacz. Przez 41 lat pracował w swoim zawodzie 
w Żelbecie w Raciborzu. Pani Teresa ukończyła 3 
letnie technikum finansowe. Pracowała również w 
Żelbecie, gdzie przez 37 lat, aż do emerytury pro-
wadziła księgowość magazynową. Dodatkowo 
zajmowała się domem i wychowaniem dzieci.

Jubilaci doczekali 2 dzieci, 4 wnuków oraz 4 
prawnuków.

Z zamiłowania Pani Teresa zajmuje się wyszy-
waniem, uprawą kwiatów, prowadzeniem przy-
domowego ogródka i rozwiązywaniem krzyżó-
wek. Pan Alf natomiast interesuje się sportem. 

Szanownym Jubilatom najlepsze życzenia 
zdrowia, pomyślności oraz doczekania kolejnych 
jubileuszy złożyła w imieniu własnym oraz Wójta 

Państwo Teresa i Adolf Jaskulla z Brzeźnicy – 
Diamentowe Gody

Drodzy mieszkańcy!

Gminy Rudnik Kierownik Urzędy Stanu Cywilnego Sabina Zięć. 
Państwu Jaskulla życzymy wszystkiego co najlepsze i najpięk-
niejsze, moc szczęścia i radości na każdy nadchodzący dzień.

Dnia 11 października 2018 r. Jubileusz Diamentowych Godów obchodzili Państwo Teresa i Adolf Jaskulla z Brzeźnicy. Ślub cy-
wilny zawarli 11 października 1958 r. w Łubowicach, kościelny następnego dnia w kościele parafialnym również w Łubowicach. 
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Właściciel odpowiada za swojego psa, nie 
odwrotnie

Umieszczenie psa w schronisku 
uszczupla budżet Gminy o ok. 2 tyś. zł, 
apelujemy zatem do wszystkich posia-
daczy czworonogów o dozór nad nimi. 
Wspólnie z policją i sołtysami będzie pro-
wadzona kontrola sprawowanej opieki i 
zabezpieczeń gospodarstw przed mozli-
wością wydostania się psów z podwórek. 
Uświadamiamy ponownie o zobowiąza-
niach, odpowiedzialności i ewentualnych 
skutkach braku kontroli nad zwierzęciem.

Ustawa o ochronie zwierząt zabrania 
puszczania psów bez możliwości ich kon-
troli i bez oznakowania umożliwiającego 

identyfikację właściciela lub opiekuna. 
Zakaz ten nie dotyczy terenu prywatnego, 
zabezpieczonego w sposób uniemożliwia-
jący psu wydostanie się poza jego obręb.

Zgodnie z Regulaminem szczegóło-
wych zasad utrzymania czystości i po-
rządku na terenie naszej gminy osoby po-
siadające zwierzęta domowe zobowiązane 
są do ich utrzymywania w sposób mający 
na celu ochronę przed zagrożeniem lub 
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanie-
czyszczeniem terenów przeznaczonych 
do wspólnego użytku. 

Ubiegłoroczna nowelizacja Kodeksu 

Nadążamy za młodymi - w Internecie sobie radzimy

Bezpłatne szkolenia realizowane w 7 
różnych modułach oraz oferowany sprzęt 
szkoleniowy pozwolą na udział w szkole-
niach wszystkich, bez względu na status 
społeczny i zamożność, gdyż priorytetem 
jest dotarcie do osób wykluczonych cyfro-
wo. Poznanie ułatwień cyfrowej rzeczy-
wistości powinno zachęcić uczestników 
szkoleń do intensywnego z nich korzysta-
nia. 

Projekt skierowany jest przede wszyst-
kim do mieszkańców gminy, w wieku po-
wyżej 25 lat. 

Planuje się przeprowadzenie szkoleń 
dla 100 osób, w grupach szkoleniowych 
liczących 10 osób: 10 grup szkoleniowych 
po 12 godzin szkoleniowych dla każdej 
grupy w 7 modułach - wg dokonanego 
wyboru. Projekt skierowany jest przede 
wszystkim do mieszkańców gminy, w 
wieku powyżej 25 lat. W gronie kursan-
tów przewiduje się przeszkolenie mini-
mum 1 osoby niepełnosprawnej, mini-
mum 15 mężczyzn, minimum 10 osób w 
wieku 60+. W efekcie szkoleń osiągnie się 
podniesienie poziomu kompetencji cyfro-

Projekt ma na celu przeszkolenie grupy 100 osób w wieku powyżej 25 roku życia, w celu podniesienia kompetencji cyfrowych 
tych osób, by w większym stopniu mogły korzystać z usług świadczonych drogą elektroniczną w życiu zawodowym i prywatnym. 

Miejscowość Data Godzina
Brzeźnica 07.03.2019 18:00
Czerwięcice 18.02.2019 18:00
Gamów 22.02.2019 19:15
Grzegorzowice 04.03.2019 18:00
Jastrzębie 25.02.2019 18:30
Lasaki 05.03.2019 18:30
Ligota Książęca 01.03.2019 18:00

Wójt Gminy Rudnik podaje termin zebrań wiejskich 
– wyborczych w poszczególnych sołectwach 
Gminy Rudnik

wych niezbędnych do skutecznego korzy-
stania z mediów cyfrowych w celach za-
wodowych, edukacyjnych i rekreacyjnych 
100 osób uczestniczących w szkoleniach. 
Po przeprowadzeniu szkoleń zaproponu-
je się ich uczestnikom cykliczne spotkania 
w celu dalszego rozwijania kompetencji 
cyfrowych.Szkolenia podniosą standard 
życia mieszkańców i zniwelują różnicę 
pomiędzy miastem a wsią, znacznie uła-
twią codzienne zobowiązania, pozwalając 
je załatwić drogą elektron.

Pozyskano 100 % dotacji tj

wykroczeń wprowadziła wyższe kary za:
Zaniechanie zwykłych lub nakaza-

nych środków ostrożności przy trzyma-
niu zwierzęcia (...).

Nieodpowiedzialnego właściciela, 
którego pies wałęsa się po okolicy i w 
dodatku jest agresywny czy zwyczajnie 
uciążliwy, lub gdy wyrządza szkody na 
terenie innych posesji, policja ma prawo 
ukarać grzywną do 1000 zł. Za Nieostroż-
ność przy trzymaniu psa rasy uznawanej 
za agresywną grozi grzywna do 5000 zł, a 
nawet ograniczenie wolności. 

Spotkanie w sprawie roz-
budowy sieci światłowodowej 

na terenie poszczególnych 
sołectw Gminy Rudnik

Po każdym zebraniu wiejskim odbędzie 
się dla mieszkańców krótkie spotkanie infor-
macyjne  z przedstawicielami firmy Ostróg.Net 
oraz Net-Elektronik w sprawie rozbudowy sieci 
światłowodowej  oraz proponowanych przez 
nich usług na terenie poszczególnych sołectw.

Wszystkich zainteresowanych  bardzo ser-
decznie zapraszamy.

Miejscowość Data Godzina
Łubowice 20.02.2019 17:30
Modzurów 26.02.2019 18:00
Ponięcice 14.02.2019 18:00
Rudnik 15.02.2019 18:00
Sławików 28.02.2019 18:00
Strzybnik 21.02.2019 18:00
Szonowice 23.02.2019 19:15

W ostatnim wydaniu Biuletynu informowaliśmy o problemie biegających bez opieki psów i coraz częstszych prośbach mieszkań-
ców o interwencję w tej sprawie. 
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Przedszkolaki na Jarmarku 
Świątecznym w Raciborzu

Dnia 07 grudnia 2018 r. przedszkolaki z Grzegorzowic wybrały się na wycieczkę do 
Raciborza. Program wycieczki był bardzo bogaty. 

Na początku dzieci zwiedziły Zamek 
Piastowski. Przedszkolaki obejrzały Ka-
plicę Zamkową, wnętrza Zamku, Skar-
biec, wypchane zwierzęta śląskich lasów 
czyli Śląskie Sherwood, Izbę tradycji ślą-
skiego więziennictwa, modele statków. 
Po wielu atrakcjach na Zamku dzieci po-
jechały pobawić się w Lilu Play. Pracow-
nicy Lilu Play przygotowali wiele atrak-
cji. Dzieci mogły spróbować swoich sił w 
małpim gaju, na karuzeli linowej, w krę-

glach oraz podczas dyskoteki, w tunelu 
oraz sprawdzić swoją wiedzę o świętym 
Mikołaju. Po szaleństwie w Lilu Play wy-
braliśmy się na Raciborski Rynek, gdzie 
przedszkolaki mogły zobaczyć Jarmark 
Bożonarodzeniowy, jechały na karuzeli 
i oglądały bajkę w namiocie sferycznym. 
Dodatkową atrakcją dla dzieci był prze-
jazd autobusem. Przedszkolaki już czeka-
ją na kolejną wycieczkę.

Pan Henryk urodził się 27 grudnia 
1928 r w Ponięcicach. Miał siostrę i brata. 
Przez całe swoje życie ciężko pracował na 
własny gospodarstwie rolnym. Doczekał 
5 dzieci (2 synów, 3 córki), 5 wnuczek, 7 
wnuków oraz 15 prawnuków.

Z okazji urodzin Wójt Gminy Rudnik 
Piotr Rybka oraz kierownik USC Sabina 
Zięć złożyli Jubilatowi serdeczne życze-
nia.

Panu Henrykowi życzymy moc zdro-
wia, wszelkiej pomyślności oraz radości i 
szczęścia na dalsze lata.

Henryk 
Ciężkowski 
z Ponięcic – 90 
rocznica urodzin

Co z OZE ?
Z końcem maja ubiegłego roku złożony 
został wniosek o dofinansowanie pro-
jektu pn. „Odnawialne Źródła energii dla 
mieszkańców Gminy Krzanowice i 
Gminy Rudnik”, w ramach konkursu 
RPO WSL 2014-2020 organizowanego 
przez Zarząd Województwa Śląskiego. 

Korzystając z wydłużonego termi-
nu trwania naboru wniosków, w dniu 
03.04.2018 r. Gmina Rudnik zawarła umo-
wę partnerską z Gminą Krzanowice w 
sprawie wspólnej realizacji niniejszego 
projektu. Zawarcie porozumienia gwa-
rantuje dodatkową liczbę punktów przy 
ocenie wnioskui, a zatem i większe szanse 
na pozyskanie środków.

Termin rozstrzygnięcia konkursu 
(wielokrotnie wydłużany), zgodnie z ak-
tualną informacją na stronie  Instytucji 
Organizującej ustalony został na styczeń 
2019 r., w związku z czym oczekujemy na 
jego wyniki. Na dzień dzisiejszy posiada-
my informację, iż wniosek pozytywnie 
przeszedł ocenę formalną. O rozstrzyg-
nięciu konkursu poinformujemy miesz-
kańców w sposób zwyczajowo przyjęty- 
za pomocą tablic ogłoszeniowych oraz 
strony internetowej urzędu.

Ponadto zwracamy się z prośbą, by 
mieszkańcy, którzy brali udział w na-
borze wniosków, a nie odebrali jeszcze 
swojego egzemplarza „Karty oceny tech-
nicznej” przeprowadzonej przez firmę 
Home Instal zgłosili się po jej odbiór w 
Urzędzie Gminy (pokój nr 7).

Wyprawka dla nowych 
mieszkańców Gminy Rudnik

Z inicjatywy Wójta Gminy Rudnik dla 
każdego noworodka urodzonego w 2019 
roku i zameldowanego na terenie gminy 
został przygotowany pakiet powitalny w 
ramach akcji promocyjnej „Nowy miesz-
kaniec Gminy Rudnik”. Każdy nowo-
narodzony mieszkaniec Gminy Rudnik 
otrzyma specjalnie przygotowaną wy-
prawkę. Dotyczy to dzieci urodzonych od 
1 stycznia 2019r.

Natomiast od 11 stycznia br. można 
składać wnioski na wyprawkę dla nie-
mowlaka w sekretariacie Urzędu Gminy 

w Rudniku. Zapraszamy rodziców pod 
warunkiem, że są mieszkańcami Gminy. 
Wystarczy tylko by maluszek i jedno z ro-
dziców (opiekunów) byli zameldowani na 
terenie gminy. Zgodnie z zarządzeniem 
Wójta Gminy Rudnik na wyprawkę nie-
mowlaka może liczyć każdy zamieszkały 
nowo przybyły na świat obywatel spo-
łeczności rudnickiej. Szczegóły dotyczą-
ce zasad przyznawania wyprawki oraz 
wniosek do pobrania na stronie w zakład-
ce „dla mieszkańca”.lub w sekretariacie 
Urzędu Gminy w Rudniku. 
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Maria Mrowiec 
z Rudnika – 95 
rocznica urodzin

Jubilatka urodziła się 8 grudnia 1923 r 
w Rudniku. Była najstarsza spośród troj-
ga rodzeństwa. Za mąż wyszła dnia 18 
września 1950 r. w Rudniku. Pani Maria 
urodziła i wychowała dwie córki i syna. 
Doczekała 8 wnuków oraz 16 prawnu-
ków. Jubilatka pracowała na własnym 
gospodarstwie rolnym oraz zajmowała się 
domem i wychowaniem dzieci. 

 Z okazji urodzin dostojnej Jubilat-
ce życzymy dużo zdrowia, radości oraz 
wszelkiej pomyślności na dalsze lata. 

Celem konkursu było:
Przekazywanie wiedzy o przyczynach 

zanieczyszczenia powietrza pochodzące-
go z tzw. Niskiej emisji oraz jego nega-
tywnych skutkach dla środowiska i zdro-
wia dzieci.

Kształtowanie świadomości eko-
logicznej, postaw proekologicznych, 
propagowanie działań ograniczających 
powstawanie smogu; wzrost poczucia od-
powiedzialności i wrażliwości na proble-
my ekologiczne.

Uwrażliwianie i zachęcanie placówek 
do przekazywania dzieciom wiedzy na te-
maty dotyczące ochrony środowiska.

Motywowanie dzieci do aktywności 
twórczej oraz rozwijania zainteresowań i 
uzdolnień.

Konkurs adresowany był do przed-
szkoli oraz klas I-III szkól podstawowych 
z terenu województwa śląskiego. Do kon-
kursu mogliśmy zgłosić tylko jedną pra-
cę plastyczną, którą wykonywała u nas 

Brzeźnica laureatem konkursu 
„Smog nas zje- dbajmy o czyste 
powietrze”

Konkurs organizowany był przez Fundację Ekologiczną – Wychowanie i Szuka „Ele-
mentarz” w ramach realizacji zadania publicznego „Smog nas zje – edukacyjna 
bajka muzyczna dla dzieci” dofinansowanego ze środków Samorządu Województwa 
Śląskiego.

grupa przedszkolaków „Kangurków”, 
pod kierunkiem Pani dr. M. Koloch. Na-
sza praca wykonana była techniką kolażu. 
Przedszkolaki kolejno wykonywali po-
szczególne elementy pracy.

Nasza praca konkursowa trafiła do 
grona 15 laureatów konkursu, dzięki cze-
mu zdobyliśmy nagrodę o wartości 500zł.

E.R.

Prezenty dla 
świętego 
Mikołaja

Dnia 6 grudnia 2018 r. przedszkolaki 
z Grzegorzowic piekły pierniczki świą-
teczne.

Robiły to nie tylko dla siebie, ale rów-
nież dla świętego Mikołaja, który przy-
będzie do nich w najbliższych dniach. 
Przedszkolaki rozpoczęły swoją pracę 
zaraz po śniadaniu. Miały dużo siły i mo-
gły wałkować oraz wyciskać różne świą-
teczne wzory. Przedszkolaki korzystały 
z cennych rad i pomocy pracowników 
przedszkola oraz dwóch mam – Aurelii 
Mainczyk oraz Sylwii Krybus, za co im 
serdecznie dziękujemy. Dzieci bardzo 
się zaangażowały również w dekoracje 
ciasteczek i mamy nadzieję, że święty Mi-
kołaj, gdy zobaczy tak piękne pierniczki 
hojnie przedszkolaki obdaruje. Na koniec 
dzieci skosztowały swoje wypieki. Po ich 
minach widać było, że są bardzo zadowo-
lone z efektów swojej pracy. 

wydawca i zespó³ redakcyjny:
 Urz¹d Gminy Rudnik
 ul. Kozielska 1, 47-411 Rudnik,
 tel. 410-64-18, 410-64-28
druk: Drukarnia „atb studio”
nak³ad: 1200 egz.
Materia³ów nie zamówionych nie zwracamy. Redakcja 
zastrzega sobie prawo zmiany tytu³ów i skracania 
tekstów. Materia³y do publikacji prosimy dostarczaæ 
na noœnikach informatycznych lub przesy³aæ na adres: 
urzad@gmina-rudnik.pl 

 redakcja biuletynu

4 stycznia bieżącego roku podpisano 
umowę na przebudowę drogi w Jastrzę-
biu. Zakres robót obejmuje: budowę ka-
nalizacji ściekowej i deszczowej, budowę 
lokalnej oczyszczalni ścieków oraz po-
krycie asfaltowe. Plac budowy przeka-
zano firmie PHU Transkom z Jaryszowa.  

Przebudowa drogi 
w Jastrzębiu
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Regulamin Konkursu dla Rolników, Przedsiębiorców 
oraz Organizacji Pozarządowych Gminy Rudnik

Rozdział 1, Organizator Konkursu dla 
Rolników, Przedsiębiorców oraz Organi-

zacji Pozarządowych Gminy Rudnik.
§ 1 

Organizatorem Konkursu Organizator Konkursu dla Rolni-
ków, Przedsiębiorców oraz Organizacji Pozarządowych Gminy 
Rudnik (nazywanego dalej Konkursem) jest Wójt Gminy Rudnik. 

§ 2
Partnerem Konkursu może być inna jednostka na podstawie 

odrębnej umowy podpisanej ze współorganizatorami obejmują-
cej okres jednej lub kilku edycji konkursu. 

Rozdział 2,  Charakter Nagrody w Konkursie 
§ 3

Nagrodą w Konkursie są następujące wyróżnienia:
1. Fiala Przedsiębiorczości to nagroda dla najlepszych 

przedsiębiorstw w swoich branżach, mająca na celu doceniać 
oraz wyróżniać te podmioty, które mogą być inspiracją dla in-
nych. Przyznane nagrody i wyróżnienia promują najlepszych, 
pokazują jakość i solidność przedsiębiorcy oraz przyczyniają się 
do dalszego ich rozwoju. 

Innowator Roku – przedsiębiorca wyróżniający się wprowa-
dzaniem nowych rozwiązań technologicznych, usprawniających 
pracę przedsiębiorstwa i ulepszających produkt, stosujący nowo-
czesne metody pracy, a także wykazujący się udziałem w projek-
tach badawczych i celowych.

Biznes – przedsiębiorca wyróżniający się dynamiką prowa-
dzenia działalności, wzorowym prowadzeniem i rozwojem przed-
siębiorstwa; zaangażowaniem w życie społeczne, wspieraniem 
Gminy Rudnik.

Biznes Rodzinny – pracodawca działający w obrębie mikro-
-przedsiębiorczości, zatrudniający rodzinę i bliskich, wyróżniają-
cy się uwzględnianiem praw rodziców-pracowników oraz pielęg-
nowaniem wartości rodzinnych.

Aktywny NGO – organizacja pozarządowa lub osoba działa-
jąca na rzecz podmiotów działających na terenie Gminy Rudnik, 
wyróżniający się wysoką aktywnością w swojej działalności oraz 
zaangażowaniem społecznym. 

2. Żelazny kłos Gminy Rudnik 
wyróżnia się  rolników najlepiej gospodarujących, podkreśle-

nie roli, jaką rolnictwo odgrywa w gospodarce gminy, przyzna-
wany rolnikom i hodowcom dla których ważne jest promowanie 
rozwoju nowoczesnego rolnictwa, aktywności społecznej.

kategorie - produkcji roślinnej i zwierzęcej działach specjal-
nych produkcji rolnej i przetwórstwa

3. Dębowy laur Gminy Rudnik
przyznawany podmiotom oraz osobom, których zaangażowa-

nie i wkład pracy w prowadzoną działalność przyczyniły się do 
rozwoju przedsiębiorczości w Gminie Rudnik. Nagroda jubileu-
szowa przyznawana również podmiotom oraz osobom, które od 

ponad 20 lat dzięki odpowiednim doświadczeniom kreują posta-
wy przedsiębiorcze oraz prowadzą aktywną działalność.

4. Ambasador Przedsiębiorczości 
otrzymuje, kto: promuje Gminę Rudnik na zewnątrz podczas 

targów, wystaw, spotkań w kraju i za granicą,
5. potwierdza rzetelność i profesjonalizm działań,
6. pomaga w pozyskiwaniu nowych kontrahentów, inwesto-

rów,
7. świadczy o innowacyjności w zarządzaniu,
8. potwierdza wysoką jakość oferowanych towarów i usług,

§ 4
Celem Konkursu jest promowanie najlepszych gospodarstw, 

przedsiębiorstw oraz organizacji pozarządowych Gminy Rudnik, 
inspirowanie rozwoju, promowanie postaw proinwestycyjnych                         
i konkretnych dokonań innowacyjnych oraz działania społeczne 
na rzecz społeczności lokalnej.

§ 5
Wyróżnieni w Konkursie nie otrzymują z tego tytułu jakich-

kolwiek gratyfikacji finansowych, ulg podatkowych lub innych 
ułatwień w prowadzeniu działalności gospodarczej.  Laureaci 
mają prawo używać we wszelkich materiałach firmowych i rekla-
mowych otrzymanego tytułu oraz logo Gminy przez najbliższy rok 
od otrzymanego wyróżnienia. 

Rozdział 3 Warunki przyznawa-
nia Nagrody w Konkursie 

§ 6
Wyróżnienia przyznawana są rolnikom, producentom, przed-

siębiorcom lub oraz organizacjom pozarządowym zarejestro-
wanym na terenie Gminy Rudnik lub znacznie zaangażowanym 
kapitałowo bądź społecznie na tym terenie. 

§ 7
1. Kandydat do Wyróżnienia w kategorii Innowator Roku po-

winien spełniać następujące warunki: 
 1) przeprowadzić zakończoną sukcesem komercjalizację 

wyników prac badawczych lub rozwojowych; 
 2) wdrożyć konkretne rozwiązania innowacyjne lub 

technologiczne (produkt lub usługę); 
 3) korzystać z funduszy i dotacji zewnętrznych w róż-

nych etapach działań innowacyjnych czy technologicznych. 
2. Kandydat do wyróżnienia w kategorii Biznes powinien 

spełniać następujące warunki: 
 1. angażować się w życie społeczne; 
 2. produkować wyroby lub oferować usługi cieszące się 

uznaniem na rynku; 
 3. stosować nowoczesne technologie produkcji, z 

uwzględnieniem metod przyjaznych środowisku naturalnemu, 
oraz nowoczesne metody zarządzania i marketingu; 

 4. posiadać dobrą sytuację finansową i rentowność 
działalności gospodarczej (na podstwie oswiadczenia nomino-
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wanego); 
 5. inwestować w rozwój przedsiębiorstwa i zatrudnio-

nych w niej pracowników. 
3. Kandydat do Nagrody w kategorii Biznes Rodzinny powi-

nien spełniać następujące warunki: 
 1. prowadzić przedsiębiorstwo o charakterze rodzinnym; 
 2. angażować się w życie społeczne; 
 3. wspierać inne przedsiębiorstwa rodzinne; 
 4. produkować wyroby lub oferować usługi cieszące się 

uznaniem na rynku; 
 5. stosować nowoczesne technologie produkcji, z 

uwzględnieniem metod przyjaznych środowisku naturalnemu, 
oraz nowoczesne metody zarządzania i marketingu; 

 6. posiadać dobrą sytuację finansową (na podstwie 
oswiadczenia nominowanego)

 7. wyróżniający się uwzględnianiem praw rodziców-
-pracowników oraz pielęgnowaniem wartości rodzinnych (np. 
urlopy macierzyńskie i gwarancja powrotu do pracy, elastyczne 
godziny pracy itp.); 

 8. inwestować w rozwój przedsiębiorstwa i zatrudnio-
nych w niej pracowników. 

4. Kandydat do Nagrody w kategorii Aktywny NGO powinien 
działać w jednym z wymienionych zakresów: 

 1. aktywizacji gospodarczej lub obywatelskiej 
 2. rozwój społeczno-gospodarczy, rozwój lokalny, pro-

mocję zatrudnienia, rozwój świadomości obywatelskiej, 
 3. porządek i bezpieczeństwo publiczne, 
 4. upowszechnianie i ochrona praw konsumentów, 
 5. działanie na rzecz integracji społecznej oraz rozwija-

nie kontaktów i współpracy między społeczeństwami, 
 6. promocja i organizacja wolontariatu, 
 7. promocja i organizacja wydarzeń kulturalnych, spor-

towych, rozrywkowych, 
 8. prowadzić działalność wspomagającą technicznie, 

szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarzą-
dowe. 

§ 8
 Warunkiem kandydowania do Konkursu jest złożenie pisem-

nego wniosku o przyznanie według wzoru stanowiącego załącz-
nik do niniejszego Regulaminu.

Rozdział 5 Kapituła 
 § 9 

Kapitułę powołuje corocznie Wójt Gminy Rudnik w trybie od-
rębnego zarządzenia. 

§ 10
1. Kapituła Nagrody liczy do 5 członków.
2. W skład Kapituły Nagrody wchodzą: 
 1. Rektor lub jego przedstawiciel Państwowej Wyższej 

Szkoły Zawodowej w Raciborzu, 

 2. Szef Izby Rzemieślniczej w Raciborzu 
 3. Starosta Raciborski lub jego przedstawiciel, 
 4. Przedstawiciel  Izby Gospodarczej w Raciborzu,
 5. Przewodniczący Rady Gminy Rudnik,
 6. Pracownik Urzędu Gminy Rudnik pełniący zarazem 

funkcję sekretarza Kapituły.
 § 11 

1. Obrady Kapituły Nagrody są niejawne. 
2. Członkowie Kapituły dokonują oceny zgłoszonych kandy-

datur na podstawie otrzymanych wniosków, w trybie określonym 
w rozdziale 6 niniejszego regulaminu. 

3. Wyniki swoich prac Kapituła przedstawia, w formie proto-
kołu do Wójta Gminy Rudnik.

 § 12 
1. Wyróżnienia przyznawane są raz w roku. 
2. Wyróżnienia przyznawane są za rok kalendarzowy poprze-

dzający rok, w którym zgłaszane są kandydatury oraz rozstrzyg-
nięty jest konkurs. 

§ 13 
1. Zgłoszenia kandydatur mają charakter otwarty. 
2. Zgłoszenia kandydatur do Nagród mogą być dokonywane 

również przez Członków Kapituły, instytucje i organizacje gospo-
darcze oraz korporacje zawodowe, a także przez Rady Sołeckie  
oraz organizacje pozarządowe. 

3. Zgłoszenia kandydatur przyjmowane są do dnia 28 lutego 
danego roku. 

4. Wnioski należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem 
„ Konkurs dla przedsiębiorców za dany rok” w Sekretariacie Gmi-
ny Rudnik ul. Kozielska 1 , 47-411 Rudnik.

Rozdział 6 Praca Kapituły 
§ 14 

Ocena kandydatur  odbywa się na podstawie złożonych wnio-
sków (wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Re-
gulaminu).

1. Kapituła dokonuje nominacji, po dwie nominacje w każ-
dej kategorii, ostateczną decyzję pozostawiając Wójtowi Gminy 
Rudnik. 

2. Przedsiębiorstwa, rolnicy lub instytucje nominowane, które 
nie zostały Laureatami , otrzymują dyplomy udziału w konkursie. 

3. Kapituła dokonuje wyboru w drodze głosowania jawnego 
kwalifikowaną większością głosów. 

Rozdział 7 Ogłoszenie wyników
§ 15 

1. Oficjalne ogłoszenie Wyróżnionych w konkursie następuje 
w trakcie Gali „Fiala Przedsiębiorczości” 

2. Wyróżnieni w kategoriach Innowator Roku, Biznes, Biznes 
Rodzinny, Aktywny NGO otrzymują statuetki oraz dyplomy. 

Regulamin Konkursu dla Rolników, Przedsiębiorców 
oraz Organizacji Pozarządowych Gminy Rudnik
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Załącznik nr 1. Regulaminu Konkursu dla Rolników, Przedsiębiorców oraz Organizacji Pozarządowych Gminy Rudnik

WNIOSEK DO KONKURSU 
dla Rolników, Przedsiębiorców oraz Organizacji Pozarządowych Gminy Rudnik

I. Dane kandydata: 

Imię i nazwisko……………………………………………………………….. 
Miejscowość………………….…………..., Kod pocztowy…………………. 
ul …………………………….nr domu………………………………………. 
tel./tel. kom ……………………………………………………………………. 
e-mail………………………………………………………………………….. 

II. Osiągnięcia uwzględniające kryteria oceny.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

3. Uzasadnienie  (istnieje możliwość dołączenia zdjęć, kserokopii wyróżnień, nagród, wycinków prasowych, rekomen-
dacji itp.) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
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IV. Dane zgłaszającego kandydata do Konkursu 

Pełna nazwa 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Dokładny adres (miejscowość, kod, ulica, nr, telefon, e-mail) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

V. Zgoda zgłaszającego kandydata do Konkursu na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Konkursu 
Wyrażam zgodę na udział w Konkursie.
Potwierdzam wiarygodność powyższych danych i znajomość Regulaminu Konkursu. 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.) na potrzeby Konkursu. 

………………………………………                                                              ………………………………………………………………..
            Data                                                                                      czytelny podpis 

……………………………………………… 
podpis zgłaszającego (pieczęć firmowa) 

VI. Zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Konkursu 
Wyrażam zgodę na udział w Konkursie.
Potwierdzam wiarygodność powyższych danych i znajomość Regulaminu Konkursu. 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.) na potrzeby Konkursu. 

………………………………………                                                              ………………………………………………………………..
            Data                                                                                       czytelny podpis 


