Załącznik do uchwały Nr XVIII / 151 / 2001
Rady Gminy w Polskiej Cerekwi
z dnia 25.04.2001

REGULAMIN
przyznawania wyróżnienia honorowego
Gminy Polska Cerekiew
„Złoty Florian”
&1
1. Wyróżnienie honorowe Gminy Polska Cerekiew „Złoty Florian” zwane dalej
wyróżnieniem jest szczególnym wyrazem uznania dla osób fizycznych oraz instytucji za
wybitne osiągnięcia mające istotne znaczenie dla rozwoju Gminy Polska Cerekiew.
2. Wyróżnienie honorowe „Złoty Florian” może być przyznane za szczególne osiągnięcia,
które przyczyniły się do rozwoju na terenie Gminy Polska Cerekiew:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

gospodarki
edukacji,
kultury i sztuki,
ekologii,
sportu,
ochrony zdrowia,
samorządu terytorialnego.

3. Wyróżnienie może być przyznane również za działalność społeczną wykraczającą poza
obowiązki zawodowe oraz zadania statutowe instytucji.
4. Wyróżnienie może być przyznane za ratowanie życia i mienia mieszkańców gminy z
narażeniem własnego życia i zdrowia.
&2
1. Wyróżnienie honorowe „Złoty Florian” przyznawane jest przez Radę Gminy w Polskiej
Cerekwi raz w roku.
2. Wzór wyróżnienia honorowego „Złoty Florian” określa załącznik nr 1 do uchwały.
3. Potwierdzeniem przyznania „Złotego Floriana”jest dyplom (wzór) stanowiący załącznik
nr 2 do uchwały.
&3
1. Wyróżnienie honorowe „Złoty Florian” może być przyznana w dwóch kategoriach:
a) indywidualnej, którą mogą otrzymać wyłącznie osoby fizyczne,
b) zbiorowej, którą mogą otrzymać wszystkie jednostki nie posiadające osobowości prawnej
oraz osoby prawne.

&4
1. Kandydatów do wyróżnienia zwanych dalej kandydatami mogą zgłaszać osoby fizyczne i
osoby prawne.
2. Zgłoszenie kandydatów może być dokonywane wyłącznie pisemnie.
3. Pisemne zgłoszenie kandydata, zwane dalej wnioskiem powinno zawierać :
a) imię nazwisko oraz adres zamieszkania kandydata lub w przypadku zgłoszenia kandydata
do nagrody zbiorowej - nazwę jednostki oraz adres jej siedziby,
b) szczegółowe uzasadnienie wniosku,
c) imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz podpis wnioskodawców lub nazwę jednostki,
adres jej siedziby oraz podpis osoby upoważnionej do jej reprezentowania – w przypadku
zgłoszenia dokonywanego przez instytucję.
4. Pisemne zgłoszenie kandydata do wyróżnienia przez osoby fizyczne powinno być poparte
przez sto pełnoletnich osób zamieszkałych na terenie Gminy Polska Cerekiew.
5. Poparcie, o którym mowa w pkt 4 powinno zawierać dane określone w pkt 3c.
&5
1. Zgłoszenia kandydatów do wyróżnienia należy dokonać w terminie do 28.02 każdego
roku w Biurze Rady Gminy.
2. Przewodniczący Rady Gminy dokonuje sprawdzenia wniosku pod względem formalnym.
3. W przypadku stwierdzenia uchybień we wniosku Przewodniczący Rady przekazuje
wnioskodawcy wniosek celem uzupełnienia.
4. Wnioski zgodne formalnie z & 4 Regulaminu są rejestrowane przez Przewodniczącego
Rady Gminy w Biurze Rady Gminy
5. W ciągu 30 dni od terminu, o którym mowa w pkt. 1 Przewodniczący Kapituły zwołuje
posiedzenie Kapituły celem dokonania wyboru laureatów, a następnie przedstawienia ich
Radzie Gminy w celu podjęcia uchwały zgodnie z & 2 pkt 1.
&6
1.
a)
b)
c)

W skład Kapituły, o której mowa w & 5 pkt. 5 wchodzą :
Przewodniczący Rady Gminy,
Przewodniczący Zarządu Gminy,
Przewodniczący stałych komisji Rady Gminy.

2. Skład Kapituły jest uzupełniany o corocznie wybranych laureatów, jednak nie więcej niż
w liczbie 5.

3. Jeżeli liczba laureatów będzie wyższa niż 5, uzupełnienie składu kapituły o laureatów
następuje od początku w drodze losowania z grona wszystkich laureatów. Losowania
dokonują osoby wymienione ust. 1
4. Wybór Przewodniczącego Kapituły dokonywany będzie co roku spośród członków
Kapituły wymienionych w ust. 1,2 i 3.
&7
1. Listę laureatów, którzy otrzymali wyróżnienie honorowe Przewodniczący Rady Gminy
podaje do publicznej wiadomości.
2. Wręczenie wyróżnień odbywa się w trakcie sesji Rady Gminy lub w trakcie imprezy
„Jarmark Floriański”.
3. Uroczystego wręczenia wyróżnień dokonuje Przewodniczący Rady Gminy.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wręczenie wyróżnienia może się odbyć w
innym czasie w miejscu zamieszkania lub siedzibie laureata.
&8
Wszelka dokumentacja związana z przyznaniem wyróżnienia honorowego Gminy Polska
Cerekiew „Złotego Floriana” jest prowadzona i przechowywana przez Biuro Rady Gminy.

