Załącznik do Zarządzenia Nr 442/2019
Burmistrza Miasta Jarosławia
z dnia 10 września 2019 r.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRODY BURMISTRZA MIASTA JAROSŁAWIA „JAROSŁAWA”
§1
1.

Nagroda Burmistrza Miasta Jarosławia „Jarosław”, zwana dalej „nagrodą”, jest wyrazem
najwyższego uznania społeczności lokalnej i przyznawana jest za znaczące osiągnięcia w działalności
społecznie użytecznej na rzecz środowiska lokalnego.

2.

Nagrodę, o której mowa w ust. 1 stanowi statuetka „JAROSŁAWA”, której głównym motywem jest
miecz z wkomponowanym wizerunkiem księcia Władysława Opolczyka, ujętym dwoma herbami:
u góry — miasta Jarosławia, u dołu — Orła Białego. W dolnej części statuetki znajduje się panorama
miasta z okresu lokacji na prawie magdeburskim w 1375 roku. Całość formy zamyka podstawa
z symbolicznie zaznaczoną, opływającą miasto, rzeką San.
Wzór graficzny statuetki stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

3.

§2
1. Nagroda przyznawana jest raz w roku za miniony rok lub całokształt działalności.
2. Za działania wymienione w §1 ust. 1 może być przyznana jedna główna nagroda.
3. Nagroda może być przyznana tej samej osobie lub podmiotowi tylko jeden raz.
§3
1. Kandydatów do otrzymania nagrody mają prawo zgłosić:
1/ Mieszkańcy Gminy Miejskiej Jarosław w liczbie co najmniej pięciu.
2/ Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
3/ Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego w Jarosławiu.
4/ Organy administracji publicznej.
5/ Zakłady pracy działające na terenie Gminy Miejskiej Jarosław.
6/Radni Rady Miasta Jarosławia.
2. Propozycje kandydatur do nagrody można składać w terminie do dnia 15 października 2019 r.:
1/ Osobiście w Kancelarii Urzędu Miasta Jarosławia (Rynek 1, parter, pokój nr 2).
2/ Wysyłając pocztą na adres: Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1. 37-500 Jarosław, w zamkniętej
kopercie z dopiskiem: Nagroda Burmistrza Miasta Jarosławia „Jarosław”. Za datę złożenia propozycji
uważa się datę stempla pocztowego.

3/ Wysyłając elektronicznie skan wypełnionego wniosku na adres: kancelaria@um.jaroslaw.pl.
§4
1. Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać:
1/ Dane o kandydacie — imię i nazwisko/nazwa.
2/ Uzasadnienie wniosku.
3/ Adres lub siedzibę wnioskodawcy.
4/ Podpis wnioskodawcy.

2. Zgłoszenia należy dokonać na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 niniejszego Regulaminu.
3. Formularz jest dostępny:
1/ Na stronie internetowej www.jaroslaw.pl.
2/ W Kancelarii Urzędu Miasta Jarosławia (Rynek 1; pokój nr 2 — parter).
3/ W wybranych jednostkach: Punkcie Informacji Turystyczno - Kulturalnej Centrum Kultury i Promocji
w Jarosławiu (Rynek 5) oraz w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Aleksandra Fredry (ul. ks. Jakuba
Makary).
§5
1. Wyłonienia nominowanych oraz wyboru laureata dokonuje Kapituła Nagrody Burmistrza Miasta
Jarosławia „Jarosława”, zwana dalej Kapituła, w składzie nie mniejszym niż 7 członków.
2. Kapitułę powołuje Burmistrz Miasta Jarosławia odrębnym zarządzeniem.
3. Po upływie terminu przyjmowania zgłoszeń, Burmistrz Miasta Jarosławia zwołuje posiedzenie Kapituły
w celu rozpatrzenia złożonych wniosków. Posiedzenie kapituły jest zamknięte, a jej członkowie są
zobowiązani do zachowania poufności obrad.
4. Kapituła, spośród zgłoszonych wniosków, wyłania maksymalnie pięć kandydatur, nominowanych do
przyznania nagrody.
5. Kapituła, w dniu uroczystego wręczenia nagrody, dokonuje wyboru laureata w głosowaniu tajnym.
W przypadku jednakowej liczby głosów, rozstrzygnięcie pozostawia się Przewodniczącemu Kapituły.
6. Oficjalne odczytanie werdyktu Kapituły, wręczenie osobom nominowanym pamiątkowych
potwierdzeń nominacji oraz wręczenie laureatowi nagrody odbywa się w sposób uroczysty.
7. Werdykt Kapituły, obejmujący nominacje oraz wybór laureata, podawany jest do publicznej
wiadomości.
8. Werdykt Kapituły jest ostateczny.

