
Rada Miejska w Michałowie ustanawia nagrodę Burmistrza Michałowa o nazwie "Orły Michałowa"
oraz szczegółowe zasady, tryb przyznawania w.w. nagrody, a także zasady i tryb działania komisji -
Kapituły Nagrody " Orły Michałowa".

I Zasady ogólne

§ 1.

Postanawia się ustanowić nagrodę Burmistrza Michałowa o nazwie " Orły Michałowa”, zwana dalej
nagrodą.  Jest  to  statuetka  symbolizująca  orła.  Laureaci  niniejszej  nagrody  zostaną  wpisani  do
"Złotej Księgi Orły Michałowa”.

§ 2.

Nagroda będzie przyznawana raz w roku. 

§ 3.

Nagroda może być przyznana w uznaniu całokształtu działalności lub za szczególne osiągnięcia,
działalność  na  rzecz  społeczności  Gminy  Michałowo,  jej  promocję  
i upowszechnianie.

§ 4.

Kandydatem do Nagrody może być osoba fizyczna, prawna, organizacja i inne podmioty.

§ 5.

Nagrodę przyznaje Burmistrz na wniosek Kapituły Nagrody Orły Michałowa, o której stanowi § 10.

§ 6.

1.Wnioski o przyznanie nagrody mogą składać Burmistrz Michałowa, Rada Miejska w Michałowie,
Komisja Oświaty, Kultury i Zdrowia Rady Miejskiej oraz działające na terenie Gminy Michałowo: 

a) instytucje kultury,
b) związki i stowarzyszenia zawodowe, twórcze, sportowe, organizacje pozarządowe,
c) redakcje,
d) jednostki oświatowe i samorządy uczniowskie,
e) zakłady pracy,
f) grupa 100 mieszkańców Gminy Michałowo.

2. Wnioskodawca winien złożyć wniosek wyłącznie na rzecz jednego kandydata.

§ 7.

1.Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać:

a) Dane dotyczące kandydata do nagrody,



b)  Uzasadnienie  wniosku  zawierające  opis  działań  kandydata  na  rzecz  społeczności  Gminy
Michałowo albo informacje o szczególnych osiągnięciach, za które nagroda ma być przyznana.

2. Wniosek może dotyczyć kandydata także z poza terenu Gminy Michałowo.

§ 8.

1.  Pisemne  wnioski  w  sprawie  przyznania  nagród  składa  się,  co  roku  do  dnia  30  kwietnia
w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Michałowie z napisem "Orły Michałowa".

2. W razie stwierdzenia braków formalnych wniosku, wnioskodawca zostanie zobowiązany do ich
usunięcia w terminie 7 dni.

§ 9. 

1. Wniosek pozostanie bez rozpoznania w przypadku: 

a) złożenia po terminie,
b) cofnięcia wniosku przez wnioskodawcę,
c) nie usunięcia braków formalnych w wyznaczonym terminie,
d) wniosek dotyczy osoby lub zespołu osób, które już otrzymało taką nagrodę,
e) gdy dotyczy osoby nie żyjącej lub podmiotu zlikwidowanego.

Il Kapituła Nagrody 

§ 10.

 1. Opiniowaniem wniosków zajmować się będzie Kapituła Nagrody “Orły Michałowa” zwana dalej
Kapitułą.

2. Kapituła Nagrody " Orły Michałowa " powołana do rozpatrzenia i zaopiniowania wniosków o jej
przyznanie składa się z 11 członków. 

3. W skład Kapituły wchodzą:

1) Przedstawiciel Burmistrza Michałowa,
2) Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie,
3) Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia Rady Miejskiej w Michałowie,
4) Komendant OSP,
5) Przedstawiciel jednostek oświatowych,
6) Przedstawiciel organizacji pozarządowych działających na terenie gminy,
7) Prezes Klubu Sportowego Michałowo,
8) Przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół,
9) ………………………………..



4. W przypadku, jeżeli kandydatem do nagrody jest członek kapituły jego obowiązki pełni osoba
przez niego wyznaczona.

§ 11.

1. Kapituła obraduje na posiedzeniach, które prowadzi przewodniczący, wybrany na pierwszym jej
posiedzeniu spośród członków, w obecności, co najmniej 2/3 składu. Na kolejnych posiedzeniach,
w  razie  nieobecności  przewodniczącego,  jego  zadania  wykonuje  osoba  wskazana  przez  niego
spośród członków kapituły. 

2. Z posiedzenia sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący | protokolant.

§ 12.

Podstawę prac kapituły stanowią przyjmowane do dnia 30 kwietnia udokumentowane wnioski -
zgłoszenia kandydatur do nagrody zgodnie z wymogami określonymi w niniejszych ustaleniach.

§ 13.

1. Kapituła wyłania kandydata do nagrody poprzez głosowanie tajne w obecności,  co najmniej
połowy jej składu, który uzyskał w pierwszym głosowaniu powyżej 50% głosów.

2. Jeżeli żaden z kandydatów nie osiągnął w pierwszym głosowaniu liczby głosów, o której mowa 
w ust.1,  głosowanie  powtarza  się  z  udziałem dwóch kandydatów o  najwyższej  liczbie  głosów  
w pierwszym głosowaniu.

3. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego posiedzenia.

§14.

Przewodniczący kapituły przedkłada Burmistrzowi w formie opinii wiążącej, informacje na temat
kandydata/ów do nagrody niezwłocznie po zakończeniu posiedzenia.

§ 15. 

Obsługę organizacyjną, kapituły zapewnia Urząd Miejski w Michałowie

§ 16.

Za udział w posiedzeniach kapituły jej członkowie i przewodniczący nie otrzymują wynagrodzenia. 


