
Uchwała Nr XVI/261/12 

Rady Miejskiej w Gostyniu 

z dnia 30 marca 2012 r. 

 

 

w sprawie: ustalenia nagrody gminy Gostyń pod nazwą „Laur Gostynia”. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) i art. 7a ustawy z dnia 25 

października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity 

Dz.U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 ze zmianami), 

 

Rada Miejska w Gostyniu uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Ustala się nagrodę gminy Gostyń pod nazwą „Laur Gostynia”. 

 

§ 2. Szczegółowe zasady przyznawania nagrody, o której mowa w § 1, określa regulamin 

stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Gostyniu. 

 

§ 4. Traci moc uchwała nr XLII/525/2005 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 7 października 

2005 r. 

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Przewodniczący Rady 

/-/ Jerzy Woźniakowski 

 

 

 



Załącznik do uchwały nr XVI/261/12  

Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 30 marca 2012r. 

 

 

REGULAMIN 

przyznawania nagrody gminy Gostyń pod nazwą  „Laur Gostynia” 

 

1. „Laur Gostynia” jest najwyższą nagrodą przyznawaną przez Radę Miejską za wybitne 

osiągnięcia w zakresie działalności kulturalnej, sportowej, badań regionalnych, 

przedsiębiorczości, promowania Gostynia w kraju i za granicą, realizacji idei wolontariatu i 

pracy społecznej na rzecz mieszkańców miasta i gminy Gostyń. 

 

2. Symbolami nagród  są: 

a) znak pamiątkowy  o tej samej nazwie, 

b) dyplom.   

 

3. Nagroda „Laur Gostynia” jest przyznawana w danym roku kalendarzowym, a jej nazwa 

zawiera oznaczenie tego roku, np. „Laur Gostynia 2012”, Laur Gostynia 2013” itd. 

 

4. Nagroda „Laur Gostynia” może być przyznana  w dwóch kategoriach: 

a) indywidualnej, 

b) zespołowej. 

 

5. Prawo zgłaszania  kandydatów  do nagrody „Laur Gostynia” przysługuje: 

a) komisjom Rady Miejskiej, 

b) organizacjom i stowarzyszeniom działającym na terenie miasta i gminy Gostyń, 

c) Burmistrzowi Gostynia, 

d) radom jednostek pomocniczych, 

e) grupie minimum 4 radnych Rady Miejskiej, 

f) grupie minimum 15 mieszkańców gminy Gostyń. 

 

6. Wniosek o przyznanie nagrody „Laur Gostynia” powinien zawierać: 

a) podstawowe informacje o kandydacie, 



b) uzasadnienie prezentujące osiągnięcia kandydata,   

c) nazwę, adres wnioskodawcy oraz podpisy osoby bądź osób uprawnionych do jego 

reprezentowania, 

d) aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru, w 

przypadku wniosków składanych przez stowarzyszenia bądź inne organizacje, 

e) pisemną zgodę kandydata, a w przypadku kandydatów w kategorii zbiorowej – osoby bądź 

osób uprawnionych do jego reprezentowania. 

 

7. Ustala się następujący tryb postępowania przy przyznawaniu nagrody „Laur Gostynia”: 

a) wnioskodawcy wskazani w pkt. 4 niniejszego Regulaminu składają w Biurze Rady 

Miejskiej pisemne wnioski o przyznanie nagrody w terminie do  15 kwietnia  danego roku 

kalendarzowego, 

b) Komisja w składzie przewodniczący i wiceprzewodniczący Rady Miejskiej oraz 

przewodniczący komisji stałych, po uprzedniej analizie zgłoszonych wniosków, może 

przedstawić projekt uchwały w sprawie przyznania nagrody lub nagród „Laur Gostynia” 

Radzie Miejskiej, która podejmuje ostateczną decyzję nie później niż 31 maja danego roku 

kalendarzowego.   

  

8. Rada Miejska może w danym roku kalendarzowym nie przyznać żadnej nagrody „Laur 

Gostynia”. 

 

9. Wręczenie znaku pamiątkowego oraz dyplomu odbywa się w formie i miejscu 

zapewniającym uroczysty charakter tego wydarzenia. Mogą to być w szczególności: sesja 

Rady Miejskiej, obchody Dni Gostynia lub inne ważne uroczystości dla gminy Gostyń. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie  

do Uchwały Nr XVI/261/12 

Rady Miejskiej w Gostyniu 

z dnia 30 marca 2012 r. 

 

w sprawie: ustalenia nagrody gminy Gostyń pod nazwą „Laur Gostynia”. 

 

Uchwała w proponowanym brzmieniu wprowadza zmiany w dotychczasowym sposobie 

funkcjonowania nagród twórczych „Laur Gostynia” i „Honorowy Laur Gostynia”. Nagroda 

ma mieć jednolity charakter i być najwyższą formą uznania dla osób, instytucji czy grup 

społecznych angażujących się w działania na rzecz mieszkańców Gostynia.  

Uchwała definiuje podmioty, którym przysługuje prawo zgłaszania kandydatów do nagrody, 

określa zawartość wniosku i ustala tryb postępowania przy przyznawaniu „Lauru Gostynia”. 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady 

/-/ Jerzy Woźniakowski 

 


