Regulamin nagrody „Laur Knurowa”

1. „Laur Knurowa” przyznawany jest za wybitne działania rozsławiające miasto lub działalność
mającą wpływ na podniesienie poziomu życia mieszkańców miasta w różnych dziedzinach
(gospodarka, kultura, służba zdrowia, sport, itp.) w kategoriach:
a)
osób fizycznych,
b)
instytucji, podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych.
2. Kandydaci do Lauru Knurowa zgłaszani są od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca danego roku
na podstawie wzoru wniosku do Biura Obsługi Rady Miasta przez:
a) Prezydenta Miasta
b) komisje stałe Rady,
c) organizacje posiadające osobowość prawną,
d) związki, zrzeszenia,
e) grupę co najmniej 50 pełnoletnich mieszkańców miasta Knurowa.
Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
3. Podmioty wymienione w punkcie 2 mogą zgłosić w poszczególnych kategoriach tylko jedną
kandydaturę.
4. Zespół złożony z Przewodniczącego Rady, Wiceprzewodniczących Rady i Przewodniczących
Komisji stałych sprawdza pod względem formalnym wnioski zgłoszone w poszczególnych
kategoriach, co potwierdza stosownym protokołem.
5. Co roku Rada Miasta może przyznać w każdej z kategorii konkursowych jedną nagrodę.
6. Wyboru laureata w każdej kategorii dokonuje Rada w głosowaniu tajnym bezwzględną
większością głosów i podejmuje uchwałę o nadaniu nagrody „Laur Knurowa”.
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Głosowanie odbywa się poprzez postawienie znaku „x” przy kandydacie, na którego
oddawany jest głos.

8. Każdemu radnemu przysługuje jeden głos w każdej kategorii.
9. Nagroda „Laur Knurowa składa się z:
a) płaskorzeźby, przedstawiającej motyw zawarty na dyplomie (liście laurowe z herbem miasta i
napisem „Laur Knurowa za rok,”),
b) znaczka srebrnego dla laureatów indywidualnych (motyw jak rzeźba),
c) dyplomu, w którym jednoznacznie określa się za jakie zasługi dla miasta przyznano nagrodę.
10. Nagroda „Laur Knurowa” może być przyznana tylko jeden raz.
11. Nagroda jest wręczana w czasie organizowanych w mieście „Dni Knurowa”.
12. Niniejszy Regulamin oraz wzór wniosku dostępne są w Biurze Obsługi Rady Miasta, na
stronie internetowej www.knurow.pl w menu Rada Miasta oraz na stronie BIP Urzędu Miasta
www.knurow.bip.info.pl w Spisie podmiotów w zakładce Rada Miasta - Wyróżnienia.
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