
UCHWAŁA NR XVIII/180/2020 
RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE 

z dnia 26 lutego 2020 r. 

o zmianie uchwały w sprawie ustanowienia honorowego wyróżnienia 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506 z późn. zm.), uchwala się co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXXVII/221/98 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 18 czerwca 1998 r. w sprawie 
ustanowienia honorowego wyróżnienia, wprowadza się następujące zmiany: 

1) załącznik otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały: 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wołczyna. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Przewodniczący Rady 
 
 

Waldemar Antkowiak 
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Załącznik do uchwały Nr XVIII/180/2020 

Rady Miejskiej w Wołczynie 

z dnia 26 lutego 2020 r. 

Regulamin 
przyznawania statuetek „Wołczyńskiego Isandra” 

§ 1. Statuetki „Wołczyńskiego Isandra” przyznawane są dla osób, przedsiębiorstw, instytucji i organizacji, 
które wyróżniają się aktywnością społeczną i zawodową, przedsiębiorczością oraz promocją regionu 
wołczyńskiego. 

§ 2. 1.  Statuetki „Wołczyńskiego Isandra” przyznawane są za dokonania lub za całokształt działalności 
w trzech różnych, niezależnych kategoriach: 

1) Promocja miasta i gminy Wołczyn; 

2) Działalność społeczna i charytatywna; 

3) Biznes i przedsiębiorczość – w działalności 

- Rolniczej, 

- Pozarolniczej. 

2. Statuetka „WOŁCZYŃSKIEGO ISANDRA” może być przyznana w poszczególnych kategoriach osobom, 
przedsiębiorstwom, instytucjom i organizacjom, raz na trzy lata. 

3. Kapituła może przyznać „SUPER WOŁCZYŃSKIEGO ISANDRA” za całokształt działalności. 

4. Statuetka „SUPER WOŁCZYŃSKIEGO ISANDRA” może być przyznana, tym samym osobom, 
przedsiębiorstwom, instytucjom i organizacjom tylko jeden raz. 

§ 3. Prace związane z organizacją i edycją „Wołczyńskiego Isandra” prowadzi Referat Rozwoju 
Gospodarczego, Promocji i Integracji Europejskiej. 

§ 4. 1.  Propozycje kandydatur do statuetek mogą składać pisemnie do Urzędu Miejskiego w Wołczynie 
w terminie od stycznia do 15 maja danego roku: 

- mieszkańcy miasta i gminy Wołczyn, 

- radni Rady Miejskiej w Wołczynie, 

- Honorowi Obywatele Gminy Wołczyn, 

- odznaczeni Odznaką „Zasłużony dla Miasta i Gminy Wołczyn”, 

- laureaci edycji „Wołczyńskiego Isandra”, 

- właściciele, prezesi, dyrektorzy firm, instytucji i organizacji. 

2. Propozycje kandydatur do statuetki „Wołczyńskiego Isandra” winny zawierać: 

- imię, nazwisko i adres wnioskodawcy, 

- imię i nazwisko kandydata lub nazwę firmy, instytucji zgłaszanej, 

- wskazanie jednej z trzech kategorii, 

- uzasadnienie zgłoszonej kandydatury w odniesieniu do wnioskowanej kategorii. 

§ 5. 1.  Wyłonienie laureatów „Wołczyńskiego Isandra” przeprowadza Kapituła powoływana zarządzeniem 
Burmistrza Wołczyna. 

2. W skład Kapituły wchodzi 6 członków, których po 3 desygnuje Burmistrz Wołczyna i Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Wołczynie. 

3. Kapituła spośród zgłoszonych kandydatur do statuetki „Wołczyńskiego Isandra” w terminie do 31 maja 
typuje do 5 nominacji w każdej kategorii.  
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4. Kapituła nie później niż na jeden dzień przed terminem uroczystości wręczenia, dokonuje wyboru laureatów 
w każdej z kategorii i przygotowuje uzasadnienie werdyktu. 

5. Oficjalne odczytanie werdyktu Kapituły oraz wręczenie laureatom statuetek „Wołczyńskiego Isandra” 
odbywa się podczas uroczystości oficjalnej. 

6. Nominacje oraz werdykt Kapituły podawany jest do publicznej wiadomości poprzez środki masowego 
przekazu. 

7. Kapituła ma prawo do nie przyznania nominacji lub statuetki w danej kategorii. 

8. Decyzje o nominacji oraz werdykt Kapituły jest ostateczny, bez możliwości odwołania. 

§ 6. 1.  Statuetka „Wołczyński Isander” przedstawia wizerunek Aleksandra Wielkiego. 

2. Prawo wyłączności na symbol promocyjny tj. wzór i nazwę statuetki ma Urząd Miejski w Wołczynie. 

3. Statuetki „Wołczyńskiego Isandra” wręczane laureatom, oznaczone będą kategorią i rokiem edycji oraz 
danymi laureata. 

§ 7. 1.  Przyznanie laureatowi statuetki „Wołczyńskiego Isandra” potwierdza dyplom. 

2. Laureat ma prawo do wykorzystywania symbolu statuetki z wyraźnym podaniem roku przyznania na swoich 
dokumentach i wyrobach oraz podczas akcji promocyjnych. 

3. Lista laureatów wraz z ich krótką charakterystyką może być zamieszczona w prasie lokalnej oraz 
w materiałach promocyjnych wydawanych przez Urząd Miejskim w Wołczynie.
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