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Zarządzenie nr 279/2022
Burmistrza Miasta Jarosławia
z dnia 1 lipca 2022 roku

w Sprawie ustanowienia Nagrody Burmistrza Miasta Jarosławia JAROSŁAWA

oraz ustanowienia regulamin jej przyznawania

Działając na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19, art. 30i31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (t.j. Dz.U.2022.559 z późn. zm.) w związku z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2022.1327. z późn.zm.) oraz $ 4 ust. 1, $
10 ust. 2 oraz $ 17 ust. 10 Programu Współpracy Gminy Miejskiej Jarosław z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i
o wolontariacie na rok 2022, stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr 520/XXXVIII/2021 Rady Miasta
Jarosławia z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miejskiej
Jarosław

z organizacjami

pozarządowymi

oraz

innymi

podmiotami

w

rozumieniu

przepisów

o

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022, Burmistrz Miasta Jarosławia
zarządza, co następuje:

$1
Ustanawia się Nagrodę Burmistrza Miasta Jarosławia przyznawaną w dowód uznania znaczących
osiągnięć w działalności społecznie użytecznej na rzecz środowiska lokalnego, w szczególności dla
organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz osób działających w ramach ww.
podmiotów.

$2
Regulamin przyznawania
niniejszego zarządzenia.

Nagrody Burmistrza

Miasta Jarosławia JAROSŁAWA,

stanowi załącznik do

83
Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Biura Burmistrza Miasta Jarosławia oraz Centrum
Kultury i Promocji w Jarosławiu w zakresie organizacji uroczystości wręczenia nagrody Burmistrza
Miasta Jarosławia.

84
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

|
Biurą

p.o. Dyrektora
Burmistrza Miasta
MUŁ

gr Iga Kmiecik

Załącznik do Zarządzenia Nr 279/2022
Burmistrza Miasta Jarosławia

z dnia 1 lipca 2022 roku

REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRODY BURMISTRZA MIASTA JAROSŁAWIA „JAROSŁAWA”

81
1.

Nagroda Burmistrza Miasta Jarosławia „Jarosław”, zwana dalej „nagrodą”, jest wyrazem
najwyższego uznania społeczności lokalnej i przyznawana jest za znaczące osiągnięcia w

2.

działalności społecznie użytecznej na rzecz środowiska lokalnego.
Nagrodę, o której mowa w ust. 1 stanowi statuetka, 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.

3.

Wzór graficzny statuetki stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

1.

Nagroda przyznawana jest raz w roku.

82
2.

Wroku 2022 przyznawana jest za lata 2020, 2021, 2022, bądź za całokształt
działalności.

3.
4.

Za działania wymienione w $ 1 ust. 1 mogą być przyznane trzy główne nagrody.
Nagroda może być przyznana tej samej osobie lub podmiotowi tylko jeden raz.

1.

Kandydatów do otrzymania nagrody mają prawo zgłosić:
a) mieszkańcy Gminy Miejskiej Jarosław w liczbie co najmniej pięciu;

CE

b)

organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy

z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie;

2.

c) Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego w Jarosławiu;
d) organy administracji publicznej;
e) zakłady pracy działające na terenie Gminy Miejskiej Jarosław;
f) ” Radni Rady Miasta Jarosławia.
Propozycje kandydatur do nagrody można składać do dnia 10 sierpnia 2022 r:
a) osobiście w Kancelarii Urzędu Miasta Jarosławia (Rynek 1, parter, pokój nr 2);
b) 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;

c)

wysyłając elektronicznie skan wypełnionego wniosku na adres:
kancelariaQum.jaroslaw.pl

84
Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać:
a)
dane o kandydacie - imię i nazwisko/nazwa;
b)
uzasadnienie wniosku;
c)
adres lub siedzibę wnioskodawcy;

d) podpis wnioskodawcy.
. Zgłoszenia należy dokonać na formularzu

stanowiącym

załącznik

nr 2 niniejszego

Regulaminu.

Formularz jest dostępny:
a)

nastronie internetowej www.miastojaroslaw.pl;

b)
c)

kancelarii Urzędu Miasta Jarosławia (Rynek 1; pokój nr 2 - parter);
w wybranych jednostkach: Punkcie Informacji Turystycznej Centrum Kultury i
Promocji w Jarosławiu (Rynek 5) oraz w Miiejskiej Bibliotece Publicznej im.
Aleksandra Fredry (ul. ks. Jakuba Makary 1).

85
Wyłonienia nominowanych oraz wyboru laureata dokonuje Kapituła Nagrody
Burmistrza Miasta Jarosławia „Jarosława”, zwana dalej Kapitułą, w składzie nie

mniejszym niż 7 członków.
Kapitułę powołuje Burmistrz Miasta Jarosławia odrębnym zarządzeniem.
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.
Kapituła, spośród zgłoszonych wniosków, wyłania maksymalnie pięć kandydatur,
nominowanych do przyznania nagrody.

Kapituła, w dniu uroczystego wręczenia nagrody, dokonuje wyboru laureata
w głosowaniu tajnym. W przypadku jednakowej liczby głosów, rozstrzygnięcie
pozostawia się Przewodniczącemu Kapituły.
Oficjalne odczytanie werdyktu Kapituły, wręczenie osobom nominowanym
pamiątkowych potwierdzeń nominacji oraz wręczenie laureatowi nagrody odbywa się
w sposób uroczysty.
Werdykt Kapituły, obejmujący nominacje oraz wybór laureata, podawany jest do
publicznej wiadomości.
Werdykt Kapituły jest ostateczny.

Załącznik Nr 2 do Regulaminu przyznawania Nagrody Burmistrza Miasta Jarosławia „Jarosława”
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kontakt

WNIOSEK O PRZYZNANIE NAGRODY BURMISTRZA MIASTA JAROSŁAWIA „JAROSŁAWA”
Dane wnioskodawcy:

Dane o kandydacie - imię i nazwisko/nazwa:

Uzasadnienie wniosku:

Adres/siedziba wnioskodawcy:

Imię i nazwisko osoby wskazanej do kontaktu (telefon, e-mail):

Załączniki do wniosku (dyplomy, wyróżnienia, odznaczenia):

INFOR MACJA:
Zgodnie z art. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrekt ywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Jarosławia z siedzibą w: Urząd Miasta Jarosławia ul. Rynek

1, 37-500;

2)

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie art. 6 ust. 1 oraz art. 9
ust.2 ROZPORZĄDZENIE

PARLAMENTU

EUROPEJSKIEGO

I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie
przepisów prawa;
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania lub
ograniczenia przetwarzania;
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
7) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne, a ich zakres został określony w obowiązujących przepisach prawa:
- Ustawie z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym;
- Zarządzeniu Burmistrza Miasta Jarosławia w sprawie ustanowienia Nagrody Burmistrza Miasta Jarosławia „Jarosława” oraz
ustanowienia regulaminu jej przyznawania;
- Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
- Programie Współpracy Gminy Miejskiej Jarosław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu
przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, stanowiącego załącznik do uchwały Rady Miasta Jarosławia
w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Miejskiej Jarosław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

podpis zgłaszającego

