
Regulamin przyznawania nagrody ,,KOŚCIAN DZI ĘKUJE’’ 
1. Rzeczową nagrodę w formie statuetki ,,KOŚCIAN DZIĘKUJE’’ będącą artystycznym 
wyrazem nieprzeciętności przyznaje się osobom fizycznym, instytucjom, organizacjom 
społecznym i zawodowym oraz innym osobom prawnym, które całokształtem swojej 
działalności zawodowej i społecznej, względnie realizacją swoich zadań na rzecz miasta 
Kościana wybitnie przyczyniają się do gospodarczego, kulturalnego i społecznego 
rozwoju miasta. 
2. Nagroda jest wręczana przy okazji Święta Miasta. 
3. Podstawą przyznania nagrody jest zarządzenie Burmistrza Miasta Kościana. 
4. W szczególnych okolicznościach, na wniosek Kapituły, Rada Miejska Kościana moŜe 
przyznać nagrodę pienięŜną w wysokości nie wyŜszej niŜ pięciokrotność minimalnego 
wynagrodzenia za pracę. 
5. Laureata nagrody wyłania Kapituła. 
6. Kapituła składa się z 6 osób, w tym 3 osoby wskazane przez Radę Miejską Kościana, 3 
osoby wskazane przez Burmistrza Miasta Kościana. 
7. Członków Kapituły powołuje zarządzeniem Burmistrz Miasta Kościana na okres kadencji 
samorządu. 
8. Kapituła działa do czasu powołania nowej Kapituły. 
9. Przewodniczącego Kapituły wybierają spośród siebie członkowie Kapituły. 
10. Pierwsze posiedzenie Kapituły zwołuje Burmistrz Miasta Kościana. 
11. Członkostwo w Kapitule ustaje z dniem rezygnacji złoŜonej przez członka Kapituły, 
utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych lub śmierci. W takim 
przypadku Burmistrz Miasta powołuje nowego członka Kapituły. 
12. Kapituła podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał w głosowaniu jawnym 
zwykłą większością głosów. Dla podjęcia uchwały wymagana jest obecność ponad 50% 
członków kapituły. W razie równego podziału głosów decyduje głos przewodniczącego 
Kapituły. Z posiedzenia Kapituły sporządza się protokół, który podpisują wszyscy 
członkowie uczestniczący w posiedzeniu. 
13. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie Kapituła podejmuje decyzje według 
własnego uznania, kierując się zasadami słuszności oraz charakterem i załoŜeniami 
nagrody. 
14. Kapituła moŜe odstąpić od wyłonienia laureata nagrody. 
15. Decyzje Kapituły nie podlegają zaskarŜeniu. 
16. Za udział w pracach Kapituły nie przysługuje wynagrodzenie. 
17. Kandydatów do nagrody zgłaszać mogą: 
- Przewodniczący Rady Miejskiej Kościana, 
- komisje stałe Rady Miejskiej Kościana, 
- kluby radnych Rady Miejskiej Kościana, 
- Burmistrz Miasta Kościana, 
- Rady Osiedli, 
- zarejestrowane stowarzyszenia, organizacje społeczne, gospodarcze działające na 
terenie miasta, 
- co najmniej 50 mieszkańców miasta posiadających czynne prawo wyborcze. 
18. Wniosek o przyznanie nagrody składa się w Wydziale Promocji i Funduszy Pomocowych 
Urzędu Miejskiego Kościana w terminie do dnia 28 lutego kaŜdego roku. Wnioski, które 
wpłyną po tej dacie nie będą uwzględniane. 
19. Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać: 
a) dane o kandydacie, 
b) szczegółowe uzasadnienie, 
c) nazwę, adres wnioskodawcy oraz podpis osoby uprawnionej do jego 



reprezentowania, 
d) zgodę kandydata na zgłoszenie jego kandydatury, 
e) zgodę kandydata na podanie do publicznej wiadomości jego danych osobowych lub 
danych o firmie, w przypadku otrzymania nominacji do nagrody oraz otrzymania 
nagrody. 
20. Wręczenie nagrody wraz z listem gratulacyjnym powinno mieć charakter uroczysty, 
podkreślający osiągnięcia i zasługi osób wyróŜnionych. Wręczenia nagrody dokonuje 
Burmistrz Miasta Kościana bądź upowaŜniona przez niego osoba. 
21. Ewidencję nagrodzonych prowadzi Wydział Promocji i Funduszy Pomocowych Urzędu 
Miejskiego Kościana. 


