Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr
0050-129/2020
Burmistrza Miasta Iławy
z dnia 29 października 2020 r.
Regulamin przyznawania Nagrody Burmistrza Miasta Iławy „Bratnia Dłoo”
§ 1.Nagroda Burmistrza Miasta Iławy „Bratnia Dłoo”, zwana dalej „Nagrodą”, jest przyznawana za szczególne
osiągnięcia w działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami z terenu miasta Iława. Każdego roku
przyznaje się od jednej do trzech Nagród Burmistrza Miasta Iławy. Nagrody mogą byd przyznane indywidualnie
lub zespołowo (np. organizacji pozarządowej).
§ 2. Nagroda ma charakter rzeczowy w postaci statuetki i dyplomu. Nagroda może byd przyznana tej samej
osobie/zespołowi nie częściej niż raz na trzy lata. Za całokształt pracy na rzecz osób z niepełnosprawnościami
przyznaje się Złotą Statuetkę „Bratnia Dłoo”. Jest to nagroda przyznawana tylko jeden raz osobie lub zespołowi.
§ 3.Burmistrz Miasta Iławy może przyznad Nagrodę z inicjatywy własnej lub na wniosek:
1) organów administracji samorządowej miasta Iławy;
2) instytucji z terenu miasta Iława;
3) organizacji pozarządowych;
4) osób indywidualnych i grup formalnych;
5) Pełnomocnika Burmistrza ds. Osób Starszych i Niepełnosprawnych w Iławie.
§ 4.Wniosek o przyznanie Nagrody Burmistrza Miasta Iławy „Bratnia Dłoo” powinien zawierad:
1) dane kandydata: imię i nazwisko / nazwę kandydata do Nagrody, dokładny adres, telefon kontaktowy;
2) dane wnioskodawcy: nazwę wnioskodawcy, dokładny adres, telefon kontaktowy;
3) informację o szczególnych osiągnięciach lub informację dotyczącą całokształtu dotychczasowej
działalności na rzecz osób
z niepełnosprawnościami, za które Nagroda ma byd przyznana
4) uzasadnienie wniosku;
5) datę oraz podpis wnioskodawcy
6) oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych RODO
Wniosek należy przesład na adres e-mail mkowalska.kastrau@umilawa.pl lub przekazad osobiście do skrzynki
korespondencyjnej Urzędu Miasta Iławy, która znajduje się w holu budynku w terminie do 20 listopada 2020 r.
W razie stwierdzenia braków formalnych wnioskodawca jest zobowiązany do ich uzupełnienia w terminie
3 dni od dnia powiadomienia. Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku:
1) złożenia po terminie;
2) wycofania przez wnioskodawcę
3) braków formalnych, jeżeli nie uzupełniono ich w terminie.
§5.Nagrodę przyznaje Burmistrz Miasta Iławy po zaopiniowaniu wniosku przez Zespół Konsultacyjny ds. Osób
Niepełnosprawnych, zwany dalej zespołem. Zespół opiniuje wnioski w oparciu o następujące kryteria:
1) wpływ działalności osoby/zespołu na poprawę jakości życia osób z niepełnosprawnościami;
2) innowacyjnośd działao;
3) cyklicznośd działao;
4) ukierunkowanie działania na pomoc i wsparcie osobom z niepełnosprawnościami;

5) rangę osiągnięd.
Decyzje Zespołu podejmowane są w głosowaniu jawnym, większością głosów obecnych na posiedzeniu
członków Zespołu. Członkowie Zespołu pełnią swoje funkcje społecznie.
§ 6. Nagrody będą wręczane w Kinoteatrze ,,Pasja” w Iławie z okazji Międzynarodowego Dnia Osób
z Niepełnosprawnościami, który odbędzie się w dniu 04 grudnia 2020 r.
§ 7.Obsługę administracyjną konkursu nagród prowadzi Pełnomocnik Burmistrza ds. Osób Starszych
i Niepełnosprawnych w Iławie. Obsługę organizacyjno - techniczną "Gali Bratnia Dłoo" powierza się Iławskiemu
Centrum Kultury.

