
UCHWAŁA NR XXX/308/17
RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO

z dnia 26 kwietnia 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/256/12 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 28 listopada 2012 roku 
w sprawie ustanowienia nagrody honorowej "Złoty Wawrzyn" i przyjęcia regulaminu nadawania powyższej 

nagrody

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 08 marca 1990 r roku (tekst jednolity Dz.U. 
2016 roku, poz. 446 z późniejszymi zmianami).

Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego
uchwala, co następuje:

§ 1. 

Zmienia się załącznik (regulamin przyznawania nagrody honorowej „Złoty Wawrzyn”) do Uchwały                      
Nr XXVI/256/12 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie ustanowienia 
nagrody honorowej „Złoty Wawrzyn” i przyjęcia regulaminu nadawania powyższej nagrody.

§ 2. 

Tekst jednolity zmienionego regulaminu stanowi załącznik  do niniejszej uchwały.

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wodzisławia Śląskiego.

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej Wodzisławia 

Śląskiego

Jan Grabowiecki
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Załącznik do Uchwały Nr XXX/308/17

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

z dnia 26 kwietnia 2017 r.

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 Miejskiej Wodzisławia 
Śląskiego w liczbie 2 na okres trwania kadencji.

3. Członkowie Kapituły wskazani przez Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego w liczbie 2 osób na okres 
trwania danej kadencji.

4. Sekretarz kapituły – wskazany przez Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego, bez głosu stanowiącego.

5. Członków kapituły powołuje i odwołuje odrębnym zarządzeniem Prezydent Miasta.

§ 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,
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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. Każdorazowo dotychczasowi laureaci nagrody zostaną poinformowani pisemnie o kandydaturach z prośbą 
o rekomendacje.

4. Wniosek sprawdzany jest pod względem formalnym oraz merytorycznym.

5. 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.

6. 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 Kultury, Sportu i Zdrowia Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego. 
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                                                                                                                                                                 Załącznik nr 1 do regulaminu  Załącznik nr 1 do regulaminu 
nadawania nagrody honorowej nadawania nagrody honorowej 

„Złoty Wawrzyn”„Złoty Wawrzyn”

                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                    

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY WNIOSKU FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY WNIOSKU 
O NADANIEO NADANIE NAGRODY „ZŁOTY WAWRZYN” NAGRODY „ZŁOTY WAWRZYN”

DANE OSOBOWEDANE OSOBOWE  
KANDYDATA/INSTYTUCJIKANDYDATA/INSTYTUCJI

Imię i nazwisko kandydata/nazwa instytucjiImię i nazwisko kandydata/nazwa instytucji  

....................................................................................................................................................................

Adres Adres 

....................................................................................................................................................................................................................

TelefonTelefon

......................................................................................................

UZASADNIENIE WNIOSKUUZASADNIENIE WNIOSKU

Uzasadnienie – zasługi i osiągnięcia kandydata/instytucjiUzasadnienie – zasługi i osiągnięcia kandydata/instytucji

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

CZĘŚĆ PODPISOWACZĘŚĆ PODPISOWA
Pisemna zgoda przedstawiciela kandydataPisemna zgoda przedstawiciela kandydata

Wyrażam zgodę na kandydowanie do Wyrażam zgodę na kandydowanie do przyznania nagrody „Złoty Wawrzyn”.przyznania nagrody „Złoty Wawrzyn”.

                                                                                                                                                                                                        ............................................................................................................................................................................................
                                                                                                                                 czytelny podpis kandydata                                                                                                                                 czytelny podpis kandydata

Osoba lub organizacja zgłaszającaOsoba lub organizacja zgłaszająca

...................................................................................                       ......................................................................................................................................................................                       ...................................................................................
                           data zgłoszenia                                                                   podpis, pieczęć osoby upoważnionej                           data zgłoszenia                                                                   podpis, pieczęć osoby upoważnionej

CZĘŚĆ WYPEŁNIANA PRZEZ PRZEWODNICZĄCEGO KAPITUŁY NAGRODYCZĘŚĆ WYPEŁNIANA PRZEZ PRZEWODNICZĄCEGO KAPITUŁY NAGRODY

Opinia Kapituły NagrodyOpinia Kapituły Nagrody

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

                                                                                         .....................................................................................................                                                                                         .....................................................................................................
                                                                                                                 Przewodniczący Kapituły Nagrody                                                                                                                 Przewodniczący Kapituły Nagrody
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                                                                                                                                                                                                                            Załącznik nr 2 do regulaminuZałącznik nr 2 do regulaminu   
nadawania nagrody honorowejnadawania nagrody honorowej

  „Złoty Wawrzyn”„Złoty Wawrzyn”

                                     LISTA OSÓB POPIERAJĄCYCH KANDYDATURĘ     LISTA OSÓB POPIERAJĄCYCH KANDYDATURĘ                    

......................................................................................................................................................................................
imię i nazwisko kandydata / nazwa instytucjiimię i nazwisko kandydata / nazwa instytucji

DO NADANIA NAGRODY HONOROWEJ „ZŁOTY WAWRZYN”DO NADANIA NAGRODY HONOROWEJ „ZŁOTY WAWRZYN”

    Lp    Lp Imię i nazwisko Imię i nazwisko 
   osoby popierającej   osoby popierającej      Adres zamieszkania     Adres zamieszkania      Data urodzenia     Data urodzenia PodpisPodpis

 *  * Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji procedurWyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji procedur   
związanych z nadawaniem nagrody „Złoty Wawrzyn”, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych związanych z nadawaniem nagrody „Złoty Wawrzyn”, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych 

(t.j.. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póżn. zm.). (t.j.. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póżn. zm.). 
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