ZARZĄDZENIE NR VI/450/2013
BURMISTRZA MIASTA LUBARTÓW
z dnia 30 kwietnia 2013 roku
w sprawie określenia zasad przyznawania Nagród Burmistrza Miasta Lubartów
wybitne osiągnięcia w działalności społecznej, twórczej i zawodowej

za

Na podstawie art. 11 a ust.1 pkt 2, w związku z art.31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o
samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 142 poz.l591 z 2001 r. z późniejszymi
zmianami), w związku z Uchwałą nr XXXll65/12 Rady Miasta Lubartów z dnia 21 grudnia
2012 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2013, zarządzam, co następuje:

§1
Ustalam zasady przyznawania nagród zwanych dalej "Nagrodami Burmistrza
Lubartów" za wybitne osiągnięcia w działalności społecznej, twórczej i zawodowej.

Miasta

§2

1. Nagrody przewidziane są dla osób fizycznych lub osób prawnych działających na terenie
naszego miasta.
2. Nagrody przyznawane są za szczególne osiągnięcia w dziedzinach:
a) pracy z dziećmi i młodzieżą,
b) działalności kulturalnej,
c) działalności sportowej,
d) działalności gospodarczej, w szczególności w zakresie tworzenia nowych miejsc
pracy i zwiększania dynamiki obrotów,
e) promocji naszego miasta,
f) działalności społecznej na rzecz naszego miasta.
§3

1. Wnioski o Nagrody Burmistrza Miasta mogą być składane przez osoby prawne, jednostki
organizacyjne samorządu miasta Lubartów oraz wydziały Urzędu Miasta merytorycznie
odpowiedzialne za dziedziny, w których przyznawane są nagrody.
2. Wnioski należy składać do 20 maja b.r. do godz. 15.30 w Urzędzie Miasta Lubartów, ul.
Jana Pawła II 12
3. Wniosek powinien zawierać:
a) dane osobowe kandydata,
b) informacje dotyczące działalności kandydata wraz z informacją o osiągnięciach, za
które ma być przyznana nagroda,
c) uzasadnienie.

1. Powołuję komisję do opiniowania wniosków w składzie:
a) dwóch przedstawicieli Urzędu Miasta Lubartów,
b) dwóch przedstawicieli Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta
Lubartów

c) przedstawiciel środowiska rozwoju gospodarczego wskazany przez Kierownika
Lubelskiej Fundacji Rozwoju Oddział w Lubartowie.
2. Przewodniczącym komisji jest osoba wskazana przez Burmistrza Miasta po ustaleniu
imiennego składu komisji.
3. Komisja opiniuje wnioski w poszczególnych kategoriach, sporządza protokół
zawierający opinię i przekazuje go Burmistrzowi Miasta.
§5

Nagrody będą wręczane uroczyście, a lista nagrodzonych będzie
wiadomości.

podana do publicznej

§6

Wysokość kwot nagród określa Burmistrz Miasta.

§7

Wykonanie Zarządzenia powierza się naczelnikowi Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu
oraz Naczelnikowi Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Lubartów.

§8

Traci moc Zarządzenie Nr VI/222/12 Burmistrza Miasta Lubartów z dnia 16.04.2012

§9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
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