Uchwała Nr XXXIII/461/2005
Rady Miasta Knurów
z dnia 17 marca 2005 r.
w sprawie: zatwierdzenia regulaminu nadawania nagrody „Laur Knurowa".

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r.
Nr 142. póz. 1591 z późn. zm.) Rada Miasta Knurów
uchwala, co następuje:
§1
Zatwierdzić regulamin nadawania nagrody „Laur Knurowa", stanowiący załącznik do
uchwały.

niniejszej

§2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
§3
Traci moc Uchwała Rady Miasta Knurów Nr VIII/124/2003 z dnia 24.04.2003 r.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Komisji
Oświaty, Kultury i Promocji Miasta

PRZEWODNICZĄCY RADY
dr n. med. Tomasz REGINEK

mgr Dariusz Dzindzio

Załącznik do Uchwały nr XXXIII/461/2005
Rady Miasta Knurów
z dnia 17.03.2005 r.

Regulamin nagrody „Laur Knurowa”

1.Nagroda "Laur Knurowa" jest najwyższym wyróżnieniem miasta.
2."Laur Knurowa" przyznawany jest za wybitne działania rozsławiające miasto lub działalność
mającą wpływ na podniesienie poziomu życia mieszkańców miasta w różnych dziedzinach
(gospodarka, kultura, służba zdrowia, sport, itp.), w kategorii osób fizycznych oraz w kategorii
instytucji, podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych.
3.Wyboru laureatów do nagrody "Laur Knurowa" dokonują radni na wspólnym posiedzeniu
komisji.
4."Laur Knurowa" nadaje Rada Miasta podejmując stosowną uchwałę.
5.Kandydaci zgłaszani są do Wydziału Obsługi Rady Miasta na wniosek organizacji, związków
i zrzeszeń działających na terenie miasta lub co najmniej 10 mieszkańców Knurowa.
6.Druki wniosków pobiera się w Wydziale Obsługi Rady Miasta.
Wnioski składane są w Wydziale Obsługi Rady Miasta w terminie od 01 kwietnia do 30 kwietnia.
Dopuszcza się przekazywanie wniosków pocztą. W przypadku przesłania wniosków pocztą
decyduje data stempla pocztowego.
7.Wniosek o przyznanie "Lauru" powinien zawierać:
a)
b)
c)
d)

imię i nazwisko lub nazwę instytucji zgłaszanej do nagrody,
adres zamieszkania osoby fizycznej lub siedzibę firmy,
uzasadnienie wniosku, określenia za co należy się "Laur Knurowa ",
dane zgłaszającego: imiona i nazwiska (lub nazwa organizacji, związku, zrzeszenia, itp.),
adresy,
e) pisemną zgodę kandydata do nagrody "Laur Knurowa".
8.Zgłaszanie kandydatów do "Lauru" poprzedzone jest informacją w mediach lokalnych.
Informacja musi zawierać termin zgłaszania kandydatów, miejsce składania wniosków oraz
podstawowe wymogi regulaminowe stawiane kandydatom i zgłaszającym kandydaturę
(np. pkt 2,5,7).
9.W wyjątkowych sytuacjach Rada Miasta może przyznać nagrodę pośmiertnie.
W takich przypadkach nie stosuje się pkt 7 ppkt e .
10.Co roku Rada Miasta może przyznać w każdej z kategorii konkursowych więcej niż jedną
nagrodę, co zostanie ustalone na wspólnym posiedzeniu komisji drogą wcześniejszego
głosowania.

11.Nagroda "Laur Knurowa" składa się z:
a) płaskorzeźby, przedstawiającej motyw zawarty na dyplomie (liście laurowe z herbem
miasta i napisem "Laur Knurowa za rok ,"),
b) znaczka srebrnego dla laureatów indywidualnych (motyw jak rzeźba),
c) dyplomu, w którym jednoznacznie określa się za jakie zasługi dla miasta przyznano
nagrodę.
12.Wszystkie zgłoszone kandydatury pogrupowane w kategorie konkursowe zostają umieszczone
na liście.
13.Głosowanie odbywa się poprzez postawienie znaku "x" przy kandydacie, na którego oddawany
jest głos.
14.Każdemu radnemu przysługuje po 1 głosie w każdej kategorii.
15.Głos uznany będzie za nieważny tylko w przypadku jeżeli radny postawi więcej niż
1 znak "x" w każdej kategorii.
16. W przypadku ustalenia więcej niż jednej nagrody w danej kategorii, laureatów wybiera się
w drodze odrębnych głosowań.
17.Laureatami zostają ci kandydaci, którzy zdobyli w głosowaniu więcej niż połowę głosów
możliwych do uzyskania.
18. W przypadku nie uzyskania wymaganej ilości głosów zarządza się ponowne głosowanie nad
kandydaturami, które otrzymały co najmniej ¼ głosów możliwych do uzyskania.
19.Lista wyłonionych przez radnych laureatów nagrody "Laur Knurowa" przedstawiona zostaje na
sesji Rady Miasta w formie projektu uchwały.
20.Nagroda "Laur Knurowa" przyznana może być osobie fizycznej lub instytucji tylko raz, co nie
wyklucza ponownego kandydowania w latach następnych osób, które nie zostały laureatami.
21.Nagrodę wręczają Przewodniczący Rady Miasta i Prezydent Miasta na uroczystej sesji Rady
Miasta, zwołanej z okazji obchodów "Urodzin Miasta".
22.Niniejszy Regulamin dostępny jest dla każdego zainteresowanego w Wydziale Obsługi Rady
Miasta Urzędu Miasta Knurów.

PRZEWODNICZĄCY RADY
dr n. med. Tomasz REGINEK

