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UCHWAŁA NR XII/ 83 /19
RADY MIASTA SANOKA
z dnia 27 czerwca 2019 r.
w sprawie nagród Burmistrza dla osób zasłużonych dla Miasta Sanoka
Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506)
Rada Miasta Sanoka
uchwala co następuje:
§ 1. W celu upowszechniania idei samorządowej i pobudzania społecznej aktywności obywateli, a także
współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz wspierania społecznych działań zmierzających do rozwoju
Gminy Miasta Sanoka, dobrobytu jej mieszkańców, propagowania kultury, sportu, pracy społecznej na rzecz
mieszkańców, jak również promowania gminy ustanawia się nagrodę Burmistrza Miasta Sanoka, zwaną
w dalszej części uchwały „Nagrodą".
§ 2. Zasady przyznawania Nagrody określone są w „Regulaminie przyznawania Nagrody Burmistrza
Miasta Sanoka”, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały i będącym jej integralną częścią.
§ 3. Wzór druku zgłoszenia kandydatów do Nagrody określony jest w załączniku nr 2 do niniejszej
uchwały, stanowiącym jej integralną część.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sanoka.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący
Rady Miasta

Andrzej Romaniak
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Regulamin
przyznawania Nagrody Burmistrza Miasta Sanoka
§1
1. Nagrodę Burmistrza Miasta Sanoka, zwaną dalej „Nagrodą” przyznaje Burmistrz Miasta Sanoka,
zwany dalej „Burmistrzem” osobom lub instytucjom, które przez swoją ponadprzeciętną działalność
przyczyniły się do sławienia dobrego imienia Miasta, jego rozwoju, dobrobytu mieszkańców,
propagowania kultury i sportu, pracy społecznej na rzecz ubogich, niepełnosprawnych, młodzieży itp.
jak również promowania gminy.
2. Nagroda jest wyróżnieniem honorowym, może być przyznawana częściej niż raz w roku i może mieć
charakter indywidualny (przyznany osobie) lub zbiorowy (przyznany instytucji, zespołowi, drużynie,
itp.).
3. Kandydatem nie musi być mieszkaniec Gminy Miasta Sanoka, ani podmiot posiadający swoją siedzibę
na jej terenie.
§2
1. Burmistrz może przyznawać nagrodę z inicjatywy własnej lub na wniosek instytucji i stowarzyszeń
społecznych mających swoją siedzibę lub oddział w Sanoku, przynajmniej 100 mieszkańców lub
11 radnych Rady Miasta Sanoka. Ostateczną decyzję w przedmiocie przyznania nagrody podejmuje
Burmistrz.
2. Wzór wniosku o przyznanie Nagrody stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu.
3. Osoba, której kandydatura została zgłoszona do Nagrody, powinna wyrazić pisemną zgodę na jej
zgłoszenie. W przypadku osób małoletnich wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego.
4. Dane osobowe zawarte we wnioskach nie mogą być przetwarzane i wykorzystywane do innych celów
niż procesu związanego z nadaniem Nagrody.
5. Wnioski w sprawie przyznania Nagrody, można składać przez cały rok, w Biurze Burmistrza Miasta
Sanoka, ul. Rynek 1, 28-500 Sanok.
6. W przypadku stwierdzenia braków formalnych we wniosku, wnioskodawca jest zobowiązany do ich
usunięcia w terminie 14 dni od dnia powiadomienia.
7. Wniosek pozostawia się bez rozpoznania w przypadku:
a) cofnięcia przez wnioskodawcę,
b) rezygnacji kandydata,
c) braków formalnych, w przypadku ich nie wyjaśnienia bądź nie uzupełnienia w wymaganym
terminie.
8. Nie odsyła się wniosków ani materiałów do nich dołączonych
§3
1. Nagroda będzie przyznawana w formie statuetki oraz dyplomu okolicznościowego.
2. O nagrodzeniu kandydatów decyduje Burmistrz Miasta Sanoka na podstawie opinii Kapituły
konkursowej składającej się z osób pełniących funkcję Zastępców Burmistrza, Skarbnika, Sekretarza
Miasta oraz Przewodniczącego Rady Miasta.
3. Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.
4. Wręczenie Nagrody może odbywać się uroczyście podczas:
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a) sesji Rady Miasta Sanoka,
b) dorocznych miejskich wydarzeń,
c) specjalnie z tej okazji zorganizowanej uroczystości.
§4
1. Czynności organizacyjne oraz sprawowanie kontroli w zakresie wszelkich spraw objętych niniejszym
regulaminem wykonuje Biuro Burmistrza Miasta Sanoka.
2. Regulamin przyznawania nagród wraz z wnioskiem dostępny jest na stronie internetowej Miasta
Sanoka www.sanok.pl
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Wniosek
o przyznanie Nagrody Burmistrza Miasta Sanoka
1. Imię i nazwisko /nazwa firmy lub organizacji/ kandydata do Nagrody:
………………………………………………………………………………………................
data urodzenia: ……………………… PESEL/KRS lub NIP: ……………..………..............
adres zamieszkania/siedziba:…………………………………………………………………..
telefon kontaktowy: …………………, adres e-mail: ………………………………...............
2. Uzasadnienie wniosku:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………................................................
3. Załączniki dokumentujące osiągnięcia kandydata:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………................................................
Dane wnioskodawcy:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………....................................

…………………………………………
data i podpis wnioskodawcy
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Zapoznałem się z regulaminem i wyrażam zgodę na zgłoszenie mojej kandydatury oraz
przetwarzania moich danych osobowych w związku ze zgłoszeniem kandydatury *

........................................................
data i podpis kandydata

*klauzula informacyjna RODO (wg wzoru)

