UCHWAŁA NR 236.XXI.2020
RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY
z dnia 15 lipca 2020 r.
w sprawie zasad przyznawania Nagrody Miasta Jelenia Góra i określenia jej wysokości oraz zasad
nadawania tytułów Honorowy Obywatel Miasta Jelenia Góra i Zasłużony dla Miasta Jelenia Góra
Na podstawie § 13 uchwały nr 61.VII.2019 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie
Statutu Miasta Jelenia Góra (Dz. Urz. Wojew. Doln. z 2019 r. poz. 2229) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Wniosek o przyznanie Nagrody Miasta Jelenia Góra, zwanej dalej "Nagrodą" oraz nadanie
honorowych tytułów Honorowy Obywatel Miasta Jelenia Góra i Zasłużony dla Miasta Jelenia Góra, zwanych
dalej ”Honorowymi Tytułami" powinien zawierać:
1) dane kandydata - imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres zamieszkania lub nazwę i adres podmiotu,
którego wniosek dotyczy;
2) pisemną zgodę kandydata lub jego spadkobierców na wszczęcie procedury przewidzianej niniejszą uchwałą
oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku;
3) uzasadnienie wniosku - charakterystykę kandydata, szczegółowy i konkretny opis zasług;
4) dane wnioskodawcy - imię, nazwisko, adres zamieszkania lub nazwę i adres podmiotu;
5) datę sporządzenia wniosku, podpis wnioskodawcy.
2. W przypadku złożenia wniosku przez grupę mieszkańców do wniosku należy dołączyć:
1) listę zawierającą imiona i nazwiska mnimum 50 wnioskodawców, ich adresy zamieszkania oraz
własnoręczne podpisy (na każdej stronie listy należy umieścić nazwę listy oraz imię i nazwisko osoby lub
podmiotu nominowanego oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody przez osoby podpisane na liście na
przetwarzanie ich danych osobowych w związku z procedurą przyznawania Nagrody lub nadawania
Honorowych Tytułów);
2) dane osoby upoważnionej do występowania w imieniu grupy wnioskodawców - imię, nazwisko oraz adres
zamieszkania.
§ 2. Wnioski o przyznanie Nagrody i nadanie Honorowych Tytułów przyjmuje Przewodniczący Rady
Miejskiej do 30 kwietnia każdego roku.
§ 3. Przewodniczący Rady Miejskiej dokonuje formalnej oceny prawidłowości złożonych wniosków oraz
informuje wnioskodawców o ewentualnych uchybieniach wymagających poprawy lub uzupełnienia.
§ 4. Złożone wnioski Przewodniczący Rady Miejskiej przekazuje do merytorycznej komisji w celu
zaopiniowania.
§ 5. Pozytywnie zaopiniowane przez komisję wnioski Rada Miejska rozpatruje na sesji i podejmuje
uchwały w sprawie Nagrody i Honorowych Tytułów do 30 czerwca danego roku.
§ 6. W szczególnych przypadkach, na wniosek Prezydenta Miasta, Rada Miejska może podjąć uchwały,
o których mowa w § 5, bez zachowania terminów, o których mowa w § 2 i § 5.
§ 7. Ustala się Nagrodę Miasta Jelenia Góra w wysokości 7 000,00 ( słownie: siedem tysięcy zł ).
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej Jeleniej Góry.
§ 9. Traci moc uchwała nr 320.XLII.2017 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 27 czerwca 2017 r.
w sprawie szczegółowego trybu przyznawania nagród i honorowych tytułów oraz ustalenia wysokości nagrody.
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§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Wojciech Chadży
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