Załącznik
do uchwały Nr XXVI/256/12
Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego
z dnia 28 listopada 2012 roku
REGULAMIN
NADAWANIA NAGRODY HONOROWEJ
„ZŁOTY WAWRZYN”
§1
Nagrodę honorową „Złoty Wawrzyn”, zwaną dalej nagrodą, przyznaje Prezydent Miasta
na wniosek Kapituły Nagrody osobom urodzonym lub zamieszkałym w Wodzisławiu Śląskim
oraz osobom identyfikującym się ze społecznością Wodzisławia Śląskiego lub instytucjom
za wybitne osiągnięcia ze szczególnym uwzględnieniem dziedzin:
- gospodarki,
- nauki,
- kultury,
- sportu,
- działalności społecznej.
§2
Tworzy się Kapitułę Nagrody „Złoty Wawrzyn” w składzie:
1. Przewodniczący Kapituły – Przewodniczący Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego.
2. Członkowie Kapituły wskazani przez Radę Miejską spośród Radnych Rady
Wodzisławia Śląskiego w liczbie 2 na okres trwania kadencji.
3. Członkowie Kapituły wskazani przez Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego
2 osób na okres trwania danej kadencji.
4. Od 2013 członkowie Kapituły wskazani przez Prezydenta Miasta Wodzisławia
spośród dotychczasowych laureatów nagrody w liczbie 3 na okres 5 lat.
5. Sekretarz kapituły – wskazany przez Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego,
stanowiącego.
6. Członków kapituły powołuje i odwołuje odrębnym zarządzeniem Prezydent Miasta.

Miejskiej
w liczbie
Śląskiego
bez głosu

§3
Nagroda wręczana jest jeden raz w roku podczas uroczystości organizowanej w dniu świętego
Wawrzyńca - Patrona Miasta, 10 sierpnia.
§4
1. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
2. Wniosek o nadanie nagrody w danym roku kalendarzowym jest składany w Biurze Obsługi
Klienta Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego w terminie od 1 stycznia do 31 maja danego
roku na formularzu zgłoszeniowym, który jest dostępny w Biurze Obsługi Klienta
oraz na stronie internetowej Miasta Wodzisławia Śląskiego.

§5
1. Do złożenia wniosku uprawnieni są:
a) Przewodniczący Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego,
b) Komisje Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego,
c) Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego,
d) organizacje pozarządowe, których siedzibą jest miasto Wodzisław Śląski,
e) grupy osób fizycznych – mieszkańców miasta – w ilości co najmniej 100. Wzór listy osób
popierających kandydaturę do przyznania nagrody stanowi załącznik nr 2 do niniejszego
regulaminu.
§6
Wniosku o przyznanie nagrody nie może złożyć organizacja pozarządowa, której wniosek dotyczy.
§7
1. Wnioski przedstawia Kapitule Przewodniczący Kapituły.
2. Kapituła rozpatrując wniosek kieruje się informacjami zawartymi we wniosku o nadanie
nagrody, możliwe jest dodatkowe zasięganie przez Kapitułę opinii o danym kandydacie
od instytucji i osób.
3.Wniosek
sprawdzany
jest
pod
względem
formalnym
oraz
merytorycznym.
4. Decyzję w sprawie wystąpienia do Prezydenta Miasta o nadanie nagrody „Złoty Wawrzyn”
Kapituła podejmuje zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 członków Kapituły.
5. Decyzję w sprawie nadania nagrody „Złoty Wawrzyn” podejmuje Prezydent Miasta Wodzisławia
Śląskiego.
§8
Nagroda „Złoty Wawrzyn” ma charakter prestiżowy i jest przyznawana w formie dyplomu,
statuetki oraz znaczka metalowego.
§9
Ewidencje podmiotów odznaczonych oraz sprawy organizacyjno - techniczne związane
z nadawaniem nagrody „Złoty Wawrzyn” prowadzi Biuro Strategii i Promocji Urzędu Miasta
Wodzisławia Śląskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Wodzisławia Śląskiego
Jan Grabowiecki

