
ZARZĄDZENIE NR 29/2012
WÓJTA GMINY KONOPISKA

z dnia 7 maja 2012 r.

w sprawie szczególnych zasad i trybu przyznawania wyróżnień statuetek „Za wybitne zasługi dla Gminy" 

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 
z późn. zm.) 

zarządzam co następuje: 

§ 1. Ustanawia się wyróżnienia - statuetki "Za wybitne zasługi dla Gminy Konopiska" w dziedzinie: 

1. oświaty, kultury, sportu i turystyki 

2. samorządności i przedsiębiorczości 

3. inne szczególne osiągnięcia 

§ 2. Regulamin przyznawania wyróżnień "Za wybitne zasługi dla Gminy Konopiska" stanowi załącznik do 
niniejszego zarządzenia. 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Wójta 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Zastępca Wójta Gminy 
Konopiska 

Magdalena Jarosz-
Wawrzyńczak
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Załącznik 
do Zarządzenia Nr 29/2012 
Wójta Gminy Konopiska 
z dnia 7 maja 2012 r. 
 
 

Regulamin przyznawania wyróżnień statuetek „Za wybitne zasługi dla Gminy Konopiska” 
 
 

§1 
Przedmiot wyróżnień: 
1. Nadawany tytuł „Za wybitne zasługi dla Gminy Konopiska” w formie statuetek ma charakter 
prestiżowego wyróżnienia. 
2.Statuetki „Za wybitne zasługi dla Gminy Konopiska” są rzeczowym wyrazem wyróżnienia.  
  

§2 
 

Statuetki przyznawane są osobom fizycznym i prawnym za wybitne zasługi w dziedzinach 
określonych w §1 Zarządzenia.  
 

§3 
Tryb przyznawania wyróżnień: 
1. Kandydatów do wyróżnień - nominantów mają prawo zgłosić: 
- Wójt Gminy Konopiska 
- Przewodniczący Rady Gminy Konopiska 
- Komisje stałe Rady Gminy Konopiska 
- organizacje pozarządowe. 
2. Wnioski o przyznanie statuetek, które należy składać w terminie i miejscu wyznaczonym przez 
Wójta Gminy Konopiska – winny zawierać: 
- dane osobowe kandydata lub nazwę jednostki; 
- dane dotyczące osiągnięć w określonych dziedzinach, za które wyróżnienie ma być przyznane. 
3. Informacja dotycząca terminu oraz miejsca składania wniosków będzie przekazywana na stronie 
internetowej gminy oraz portalach społecznościowych. 
 

§4 
 
1. Wyboru wyróżnionych dokonuje „Kapituła Wyróżnień” corocznie powołana przez Wójta Gminy 
Konopiska, w skład, której wchodzą: 
- Wójt Gminy Konopiska  
- Przewodniczący Rady Gminy Konopiska 
- Zastępca Wójta Gminy Konopiska  
- zaproszenie specjaliści z danych dziedzin. 
2. „Kapituła Wyróżnień" składa propozycje przyznania statuetek dla wyłonionych kandydatów  
w terminie ustalonym przez Wójta Gminy Konopiska. 
3. Ostateczną decyzję w sprawie wyróżnienia podejmuje Wójt Gminy Konopiska. 
 

§5 
 

1. Wyróżnienia przyznawane są raz w roku, a wręczone będą podczas uroczystych obchodów  
DNI GMINY KONOPISKA. 
2.Wręczane statuetki poświadczane są stosownym dyplomem. Dyplomy otrzymują również wszyscy 
nominowani. 
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