
Załącznik do uchwały Nr X/75/15 
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach 
z dnia 9 czerwca 2015 r. 

 

 

 

REGULAMIN 

 

przyznawania nagrody 

„Promotio Urbis Czechowice-Dziedzice” 

 

 

I. Postanowienia ogólne 
1. Nagroda „Promotio Urbis Czechowice-Dziedzice”, zwana dalej „nagrodą”, jest formą 

wyróżnienia i uhonorowania najwybitniejszych osób przyczyniających się do 
promowania Gminy Czechowice-Dziedzice. 

2. Nagroda jest przyznawana jeden raz w roku. 
3. Laureaci poprzednich edycji konkursu mogą zostać ponownie odznaczeni nagrodą po upływie 

co najmniej 10 lat od uhonorowania nagrodą. 
 

II. Nominacja do nagrody 
1. Do nagrody można nominować osoby fizyczne, osoby prawne oraz inne podmioty, 

indywidualnie jak również zespoły tych osób lub podmiotów. 
2. Do nagrody nie można nominować pełniących funkcję: Burmistrza Czechowic-Dziedzic lub 

Zastępców Burmistrza Czechowic-Dziedzic oraz radnego Rady Miejskiej w Czechowicach-
Dziedzicach. 

3. Kandydatów do nagrody mogą nominować: 
- Burmistrz Czechowic-Dziedzic, 

- Przewodniczący Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach, 

- Komisje stałe Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach, 

- Dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Czechowicach-Dziedzicach, 

- Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach-Dziedzicach, 

- Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czechowicach-Dziedzicach, 

- organizacje pozarządowe prowadzące działalność na terenie gminy Czechowice-Dziedzice. 

4. Każdy uprawniony, wymieniony w pkt  3 może złożyć w danym roku tylko jedną nominację. 
5. Nominacja do nagrody odbywa się poprzez wypełnienie formularza wniosku o przyznanie 

nagrody, jego podpisanie oraz złożenie w terminie do 30 czerwca danego roku w Urzędzie 
Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach. 

6. Wzór formularza wniosku, o którym mowa w pkt 5 stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. 
7. Do wniosku można załączać opinie, kopie zaświadczeń, dyplomów, wyróżnień etc. 

 

III. Komisja oceniająca 
1. Laureata nagrody wybiera komisja oceniająca. 
2. Komisję oceniającą powołuje Burmistrz Czechowic-Dziedzic. 
3. Komisja składa się z 7 osób, w tym z 4 przedstawicieli Rady Miejskiej w Czechowicach-

Dziedzicach. 
4. Obradom komisji przewodniczy Burmistrz Czechowic-Dziedzic. 
5. Rolę sekretarza komisji pełni przedstawiciel Wydziału Promocji Urzędu Miejskiego 

w Czechowicach-Dziedzicach. 



 

IV. Wyłonienie laureata nagrody 
1. Komisja ma prawo do wybrania w danym roku więcej niż jednego laureata, a także prawo do 

nie przyznania nagrody. 
2. Członkowie komisji zapoznają się z nominacjami do nagrody. 
3. Członkowie komisji oceniają nominowanych w oparciu o następujące kryteria: 

- oddziaływanie działalności nominowanego na budowę pozytywnego wizerunku Czechowic-
Dziedzic, 
- dorobek artystyczny lub naukowy lub osiągnięcia sportowe nominowanego, 
- wpływ działalności nominowanego na rozwój kultury, sportu, edukacji na terenie gminy. 

4. Po zapoznaniu się z wszystkimi nominacjami przewodniczący komisji otwiera dyskusję. 
5. Po zakończeniu dyskusji członkowie komisji w drodze głosowania wybierają laureata/laureatów 

nagrody. 
6. Obrady i głosowania komisji odbywają się w sposób jawny. 
7. Nominowanego uznaje się laureatem w przypadku otrzymania w głosowaniu co najmniej 

4 głosów. 
8. Przewodniczący komisji oceniającej ma prawo zaprosić do udziału w posiedzeniu komisji osoby, 

które mogą rekomendować nominowanych do nagrody – bez prawa do udziału w głosowaniu  
9. Z posiedzenia komisji oceniającej sporządzany jest protokół. 

 

V. Nagroda 

1. Laureat nagrody otrzymuje pamiątkową plakietę „Promotio Urbis Czechowice-Dziedzice”- 
odlew projektu Bronisława Krzysztofa oraz dyplom potwierdzający uhonorowanie nagrodą. 

2. Laureat nagrody otrzymuje nagrodę finansową, której wysokość określa Burmistrz Czechowic-
Dziedzic. Decyzja o wysokości nagrody finansowej stanowi załącznik do protokołu 
z posiedzenia komisji oceniającej. 

3. Ogłoszenie laureata oraz wręczenie nagrody odbywa się podczas Dni Czechowic-Dziedzic. 
W uzasadnionych przypadkach ogłoszenie oraz wręczenie może nastąpić w innym terminie. 

4. Przekazanie nagrody finansowej odbywa się najpóźniej do 2 miesięcy po ogłoszeniu laureata, 
o którym mowa w pkt 3. 

  

VI. Postanowienia końcowe 

1. Przed podaniem do publicznej wiadomości laureata nagrody przewodniczący komisji 
oceniającej musi uzyskać zgodę laureata na uhonorowanie nagrodą. 

2. Dla uzyskania zgody laureata wystarczająca jest deklaracja słowna. 
3. Laureat ma prawo do nie przyjęcia nagrody. Taki przypadek odnotowuje się w protokole komisji 

oceniającej i nie przyznaje się nagrody wybranemu laureatowi. 

 


