
UCHWAŁA NR 1/XVIII/2013
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia

Samorządowego Ziemi Cieszyńskiej
z 30 października 2013 roku

w sprawie: zmiany Regulaminu przyznawania ‘Złotej i Srebrnej Cieszynianki – Laury
Gmin Ziemi Cieszyńskiej – Srebrna oraz Honorowa Złota Cieszynianka’ 

                                                                                                                    
Na  podstawie  §  22  pkt.  3  Statutu  Stowarzyszenia  Samorządowego  Ziemi  Cieszyńskiej
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia uchwala:

§ 1

Dokonać zmian w Regulaminie procedury wyłaniania laureatów wyróżnienia Samorządów
Ziemi Cieszyńskiej pn. Laury Ziemi Cieszyńskiej poprzez zmianę w § 3 pkt. 5 zapisu:

Podmioty, o których mowa w ust. 1 i 2 dokonują zgłoszenia kandydatów odpowiednio do
właściwych urzędów gmin lub starostw w terminie do 16 sierpnia danego roku.

na nowy zapis o brzmieniu:

Podmioty, o których mowa w ust. 1 i 2 dokonują zgłoszenia kandydatów odpowiednio do
właściwych urzędów gmin lub starostw w terminie określonym przez gminę/powiat.

§ 2

Przyjąć  zmieniony Regulamin procedury wyłaniania laureatów wyróżnienia Samorządów
Ziemi Cieszyńskiej pn. Laury Ziemi Cieszyńskiej w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1
do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Stowarzyszenia.

§ 4

Tracą moc uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Samorządowego Ziemi
Cieszyńskiej  nr  2/IX/2011  z  dnia  6  lipca  2011  r.,  I/IV/2010  z  dnia  7.07.2010  r.  oraz
1/XVII/2013 z 29.05.2013r.

Przewodniczący
Walnego Zebrania Członków

Jerzy Nogowczyk



Załącznik nr 1 do uchwały Nr 1/XVIII/2013
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
Samorządowego Ziemi Cieszyńskiej
z dnia 30.10. 2013 r.

REGULAMIN PROCEDURY WYŁANIANIA LAUREATÓW WYRÓŻNIENIA
SAMORZĄDÓW ZIEMI CIESZYŃSKIEJ PN. LAURY ZIEMI CIESZYŃSKIEJ

§ 1

1.  Samorządy  (gminy  i  powiat)  -  członkowie  Stowarzyszenia  Samorządowego  Ziemi
Cieszyńskiej  są uprawnione do corocznego przyznawania wyróżnień zwanych Laurami
Gmin Ziemi Cieszyńskiej - Laurami Srebrnej Cieszynianki osobom, które zasłużyły się dla
społeczności w której działają, w szczególności wniosły nowe, pozytywne wartości lub były
na tyle nowatorskie i innowacyjne, że ich działanie może zostać powszechnie uznane za
godne naśladowania.

2. Stowarzyszenie Samorządowe Ziemi Cieszyńskiej zwane dalej Stowarzyszeniem może
corocznie  wyróżniać  Laurem  Gmin  Ziemi  Cieszyńskiej  -  Laurem  Złotej  Honorowej
Cieszynianki  osoby, które w  szczególny sposób zasłużyły się dla Śląska Cieszyńskiego.

3. Każdy z członków Stowarzyszenia w danym roku może przyznać jedno wyróżnienie
Srebrnej Cieszynianki. Stowarzyszenie może przyznać w danym roku jedno wyróżnienie
Złotej Honorowej Cieszynianki.

§ 2

1.  Laur  Srebrnej  Cieszynianki  jest  przyznawany  osobom,  które  zasłużyły  się  w
następujących  obszarach:  społecznym,  regionalnym,  tradycji  kulturalnych,  wartości
uniwersalnych, prac twórczych, pracy z dziećmi i młodzieżą, działalności samorządowej,
promocji regionu, przy czym na poziomie gminy wyróżnienie ma charakter lokalny i jest
adresowane do osób posiadających miejsce zamieszkania na jej terenie.

2.  Samorządy  (gminy  i  powiaty)  nie  będące  członkami   Stowarzyszenia  za  zgodą
wyrażoną  uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, mogą przyznać Laur
Srebrnej Cieszynianki osobom, które zasłużyły się dla społeczności w której działają w
obszarach o których mowa w ust.1.

3.  Uchwała  określona  w  ust.2  określa  również  opłatę,  wnoszoną  do  Stowarzyszenia
z tytułu udziału w kosztach organizacji przyznawania Lauru Srebrnej Cieszynianki. 

§ 3

1.  Prawo zgłaszania  kandydatów do  wyróżnienia  Laurem Srebrnej  Cieszynianki  przez
gminę przysługuje wszystkim działającym na jej terenie stowarzyszeniom, organizacjom,
instytucjom, radom sołeckim i osiedlowym oraz wójtowi (burmistrzowi) gminy (miasta).

2.  Prawo zgłaszania  kandydatów do  wyróżnienia  Laurem Srebrnej  Cieszynianki  przez
powiat  przysługuje  wszystkim  działającym  na  terenie  powiatu  stowarzyszeniom,
organizacjom, instytucjom, staroście, zarządowi powiatu.



3. Każdy z wymienionych w ust.  1.  i  2.  podmiotów posiada prawo zgłoszenia jednego
kandydata w danym roku.

4. Zgłoszenie kandydata winno być dokonane na formularzu stanowiącym załącznik nr 1
do regulaminu i  zawierać zgodę kandydata na zgłoszenie do wyróżnienia i  ujawnienie
danych osobowych. 

5. Podmioty, o których mowa w ust. 1 i 2 dokonują zgłoszenia kandydatów odpowiednio do
właściwych urzędów gmin lub starostw w terminie określonym przez gminę/powiat.

6.  Szczegółowy  sposób  postępowania  w  sprawie  wyborów  laureatów  Lauru  Srebrnej
Cieszynianki określają właściwe samorządy.

7. Gminy dokonują wyboru laureata w formie uchwały rady  do 15 października danego
roku.

8. Powiat dokonuje wyboru laureata do 30 września danego roku.

9. Wybrany kandydat zostaje Laureatem Srebrnej Cieszynianki.

10.  Wybrany  kandydat  może  kandydować  do  wyróżnienia  również  Laurem  Złotej
Honorowej Cieszynianki.

11.Dane  o  wybranym  kandydacie  przesyłane  są  do  Biura  Stowarzyszenia
Samorządowego Ziemi Cieszyńskiej w terminie do 20 października danego roku.

§ 4

1. W terminie do 30 września danego roku Zarząd Stowarzyszenia Samorządowego Ziemi
Cieszyńskiej składa Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia wniosek  z propozycją
wyróżnienia kandydata Laurem Złotej Honorowej Cieszynianki. Przepis § 3 ust.4 stosuje
się odpowiednio.

2. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia uchwałą dokonuje wyboru laureata do 15
października danego roku. 

3.  W  przypadku  kiedy  Walne  Zebranie  Członków  Stowarzyszenia  nie  przyzna  Lauru
Honorowej  Złotej  Cieszynianki  kandydatowi  zgłoszonemu  przez  Zarząd,  Członkowie
Walnego  Zebrania  mogą  dokonać  zgłoszenia  kandydatów  do  wyróżnienia  i  dokonać
wyboru.

§ 5

1.  Do  publicznej  wiadomości  podaje  się  imiona  i  nazwiska  laureatów  wraz  z
uzasadnieniem.
2. Laury Ziemi Cieszyńskiej wręcza się podczas dorocznej Uroczystej Sesji Samorządów
Ziemi  Cieszyńskiej  w  dniu  11  listopada  danego  roku  odbywającej  się  zwyczajowo  w
Teatrze im. Adama Mickiewicza w Cieszynie.



§6

Obsługę  organizacyjną  przyznawania  Laurów  Ziemi  Cieszyńskiej  wykonuje  Biuro
Stowarzyszenia Samorządowego Ziemi Cieszyńskiej.

                                                                                                 Przewodniczący
Walnego Zebrania Członków

                                                                                              Jerzy Nogowczyk



Załącznik nr 1 do Regulaminu procedury 
wyłaniania laureatów wyróżnienia Samorządów Ziemi Cieszyńskiej 
pn. Laury Ziemi Cieszyńskiej

‘Laury Ziemi Cieszyńskiej ……….’
        (rok)

Informacja o kandydacie

I. Dane personalne

1. Imię i nazwisko: ..........................................................................................
2. Adres:………………. ...................................................................................
3. Telefon: .......................................................................................................
4. Data urodzenia: ...........................................................................................
5. Miejsce urodzenia: .......................................................................................
6. Stan cywilny: ................................................................................................

II. Aktywność zawodowa

1. Wykształcenie………………………………………………………..................
2. Zawód ………………………………………………………………...................
3. Miejsce pracy ………………………………………………………...................

III. Inne

……………………………………………………………………………...................

……………………………………………………………………………...................

……………………………………………………………………………...................

……………………………………………………………………………...................

……………………………………………………………………………...................

……………………………………………………………………………...................

IV. Uzasadnienie wyboru kandydata (w załączeniu)

V. Oświadczenie kandydata:

Niniejszym  wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych,  w  tym  danych
osobowych zawartych w "Informacji o kandydacie" zgodnie z zasadami zawartymi w
Regulaminie,  stanowiącym  załącznik  nr  1  do  Uchwały  nr  1/XVIII/2013  Walnego
Zebrania  Członków  Stowarzyszenia  Samorządowego  Ziemi  Cieszyńskiej  z
30.10.2013r. Powyższe dane udostępniam dobrowolnie w związku ze zgłoszeniem
mojej kandydatury do przyznania "Lauru Ziemi Cieszyńskiej". 

Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do moich danych oraz
prawo do ich poprawiania.

………………………………….
             (podpis)
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