
 
Załącznik Nr 1 

do Uchwały Nr VIII/49/15 
Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój 

z dnia 24 kwietnia 2015 r.  
 

 

Regulamin przyznawania Nagrody 
Burmistrza Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój 

 
 

§1 
Nagrodę Burmistrza Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój zwaną dalej „Nagrodą” przyznaje Burmistrz Miasta i Gminy 
Piwniczna-Zdrój. 
 

§2 
Nagroda jest lokalnym wyróżnieniem i może być przyznawana osobom fizycznym, prawnym, oraz innym 
podmiotom w celu docenienia ich zasług na rzecz Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój w kategoriach: 

 
a) osiągnięcia naukowe, 
b) osiągnięcia sportowe, 
c) osiągnięcia kulturalne, 
d) młody przedsiębiorca. 

 
§3 

Nagroda Burmistrza Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój przyznawana jest jeden raz w roku indywidualnie  
lub zbiorowo. 
 

§4 
Wnioski o przyznanie nagrody mogą składać: 

a) organy jednostek samorządowych, 
b) jednostki organizacyjne i pomocnicze gminy, 
c) związki i stowarzyszenia, 
d) osoby prawne, 
e) osoby fizyczne. 

 
§5 

Wnioski w sprawie przyznania nagrody należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój  
do 31 października k ażdego roku. Formularz wniosku stanowi Załącznik Nr 1 i Załącznik Nr 2 do niniejszego 
regulaminu. 
 

§6 
O wyborze laureatów spośród zgłoszonych wniosków decyduje Burmistrz Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój  
na podstawie opinii specjalnie do tego powołanej komisji. 
 

§7 
Komisja sporządza protokół oceny wniosków i przedkłada go Burmistrzowi Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój. 
 

§8 
Informacja o przyznaniu nagród podawana jest do publicznej wiadomości. 
 
 

§9 
Wysokość środków finansowych przeznaczonych na Nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój 
określa uchwała budżetowa Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na dany rok. 
 



§10 
Kryterium oceny kandydatów zgłoszonych do nagrody w kategorii osiągnięcia naukowe: 
 

1. Nagroda Burmistrza Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój w kategorii osiągnięcia naukowe przyznawana jest  
uczniom szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój, którzy w roku 
szkolnym poprzedzającym rok przyznania nagrody osiągnęli znaczące sukcesy w olimpiadach  
i konkursach wiedzy – zdobycie tytułu finalisty lub laureata konkursów przedmiotowych na szczeblu  
co najmniej wojewódzkim lub ogólnopolskim. 
 

2. Do wniosku dołącza się kserokopie dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem 
potwierdzających osiągnięcia naukowe ucznia. 

 
3. W przypadku braku kandydatów spełniających powyższe wymagania Burmistrz Miasta i Gminy 

Piwniczna-Zdrój przyznaje nagrodę za wysokie wyniki w nauce absolwentom szkół podstawowych  
i gimnazjalnych z terenu Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój, którzy uzyskali najwyższą średnią ocen oraz 
jednocześnie posiadają najwyższą ocenę ze sprawowania – ocenę wzorową. 

 
4. Z wnioskiem o przyznanie nagrody za wysokie wyniki w nauce występuje Dyrektor placówki 

oświatowej mieszczącej się na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój. 
 

5.  Ustala się termin składania wniosków dla kandydatów wymienionych w ust. 3 do dnia 10 listopada 
każdego roku.  
 

§11 
Kryterium oceny kandydatów zgłoszonych do nagrody w kategorii osiągnięcia sportowe: 
 

1. Nagroda Burmistrza Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój w kategorii osiągnięcia sportowe przyznawana 
jest mieszkańcom z terenu Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój, którzy w roku kalendarzowym 
poprzedzającym rok przyznania nagrody osiągnęli znaczące sukcesy w sporcie na szczeblu co najmniej 
wojewódzkim lub ogólnopolskim. 
 

2. Do wniosku dołącza się kserokopie dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem 
potwierdzających osiągnięcia sportowe m.in. udział w zawodach, przynależność do kadry, wygrane 
zawody i turnieje, posiadana klasa sportowa itp. 

 
§12 

Kryterium oceny kandydatów zgłoszonych do nagrody w kategorii osiągnięcia kulturalne: 
 

1. Nagroda Burmistrza Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój w kategorii osiągnięcia kulturalne przyznawana 
jest mieszkańcom z terenu Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój, którzy w roku kalendarzowym 
poprzedzającym rok przyznania nagrody osiągnęli znaczące sukcesy z zakresu działalności kulturalnej 
na szczeblu co najmniej wojewódzkim lub ogólnopolskim. 
 

2. Do wniosku dołącza się kserokopie dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem 
potwierdzających osiągnięcia z zakresu działalności kulturalnej m.in. wygrane konkursy, zdobyte 
nagrody, wystawy, plenery, koncerty, kompozycje itp. 

 
§13 

Kryterium oceny kandydatów zgłoszonych do nagrody w kategorii młody przedsiębiorca: 
 

1. Nagroda Burmistrza Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój w kategorii młody przedsiębiorca przyznawana 
jest „młodym przedsiębiorcom” (wiek do 30 lat) z terenu Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój, którzy  
w ostatnich 3 latach poprzedzających rok przyznania nagrody osiągnęli znaczące sukcesy w zakresie 
prowadzonej działalności. 

 



2. Kandydaci zgłoszeni do nagrody w kategorii młody przedsiębiorca powinni spełniać następujące 
warunki: 
 
a) rozpoczęli swoją działalność na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój i po okresie 

nieprzekraczającym 3 lat mogą wykazać się osiągnięciami na rynku, 
b) ich działalność wpłynęła pozytywnie na rzecz społeczności lokalnej (wspieranie samorządów  

i organizacji pozarządowych w realizacji przedsięwzięć w zakresie pomocy społecznej, oświaty, 
zdrowia, kultury i sportu), 

c) przedstawią formę opisową swojej firmy w ostatnich 3 latach, 
d) wykażą się dbałością o środowisko naturalne w ostatnich 3 latach (wdrożenie rozwiązań 

proekologicznych). 
 

3. Wzór wniosku o przyznanie Nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój w kategorii młody 
przedsiębiorca stanowi Załącznik Nr 2 do regulaminu. 

 
§14 

Wręczenie nagród Burmistrza odbywa się uroczyście na specjalnie z tej okazji zorganizowanej uroczystości  
w Urzędzie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój. 



 

 
Załącznik Nr 1 

do Regulaminu przyznawania Nagrody 
Burmistrza Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój. 

 

WNIOSEK 

o przyznanie Nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Piwniczna Zdrój w kategorii*: 

a) osiągnięcia naukowe, 

b) osiągnięcia sportowe, 

c) osiągnięcia kulturalne, 

 

1. Imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, telefon kontaktowy: 

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 

lub nazwa firmy/organizacji, adres siedziby, telefon kontaktowy: 

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 

2. Uzasadnienie wniosku: 

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................



.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 

3. Załączniki dokumentujące osiągnięcia kandydatów:: 

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 

 

 

        

                       .................................................................. 

                       (data i podpis wnioskodawcy) 

*) zakreślić właściwe 

 

 
 



 

 
Załącznik Nr 2 

do Regulaminu przyznawania Nagrody 
Burmistrza Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój. 

 

 

WNIOSEK 

o przyznanie Nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Piwniczna Zdrój  

w kategorii młody przedsiębiorca 

 

 
 Informacje o firmie: 

 
1. Pełna nazwa firmy:  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
 2. Kod pocztowy:  
 
…………………………………..  

 

 
 3. Miejscowość:  
 
…………………….…… 

 

 
 4. Ulica, nr budynku:  
 
………………………………. 

 

 
 5. Telefon:  
 
………………………………….  

 

 
 6. Fax:  
 
……………………… 

 

 
 7. E-mail:  
 
………………………….. 

 

 
 8. Osoba kierująca firmą (Imię i Nazwisko):  
 
……………………………………………………….. 

 

 
 9. Rok założenia firmy:  

 

 
 9. Strona WWW:  
 
…………………………………………………………………………………………………….  

 

 
 10. Zatrudnieni pracownicy (ilość osób): …………………………  
 

 

 
 Rok: ………….  

 

 
 11. Opis firmy, profil działalności, produkty/usługi:  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……..………………  

 

 
12. Rozwój firmy w ostatnich trzech latach:  
 
a. wzrost produkcji dóbr i usług  
b. wzrost sprzedaży eksportowej  
c. wzrost zatrudnienia  
d. innowacyjność – wdrożenie nowych, innowacyjnych rozwiązań technicznych, technologicznych i 
organizacyjnych,  
e. inwestycje  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………  

 
13. Działalność na rzecz społeczności lokalnej (wspieranie samorządów i organizacji pozarządowych w realizacji 
przedsięwzięć w zakresie pomocy społecznej, oświaty, zdrowia, kultury i sportu):  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………  

………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………  

………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………  

 
14. Dbałość o środowisko naturalne w ostatnich 3 latach (wdrożenie rozwiązań proekologicznych):  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………  

………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………  

………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………  

Data: 
 

……………………………………………………………… 

Czytelny podpis osoby zgłaszającej:  
 

…………………………………………………………… 

 


