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Załącznik do Zarządzenia nr 190/A/2019 

z dnia 29 maja 2019 roku 

Regulamin przyznawania 

Nagród Burmistrza Lewina Brzeskiego 

„Lewińskie Lwy” 

§ 1 

1. Nagrody Burmistrza Lewina Brzeskiego zwane dalej „Lewińskimi Lwami” 

przyznawane są osobom fizycznym i prawnym, organizacjom i innym 

podmiotom działającym na rzecz miasta i gminy Lewin Brzeski, w celu 

wyróżnienia ich zasług, osiągnięć i aktywności na rzecz gminy, poprawy jakości 

życia jej mieszkańców i promocji walorów społeczno-kulturowych, historycznych 

i przyrodniczych gminy.   

2. Nagrody przyznaje Burmistrz, mają one charakter honorowy, kandydatów do 

nagród wskazuje powołana przez Burmistrza Kapituła. 

3. Nagrodą jest statuetka przyznawana za osiągnięcia indywidualne lub zespołowe. 

Nagroda za osiągnięcia zespołowe, przyznawana instytucji, zespołowi lub innej 

organizacji, wręczana jest na ręce szefa instytucji lub organizacji lub lidera 

zespołu. 

4. Nagrody przyznawane są w następujących kategoriach: 

a. kultura, sport, edukacja; 

b. gospodarka i przedsiębiorczość; 

c. działalność na rzecz społeczności lokalnych. 

§ 2 

1. Wnioski o przyznanie nagrody mogą składać: 

a. radni Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim; 

b. dyrektorzy lub inni przedstawiciele jednostek, firm i instytucji 

działających na terenie Gminy Lewin Brzeski; 

c. prezesi lub członkowie stowarzyszeń i organizacji pozarządowych 

działających na terenie Gminy Lewin Brzeski; 

d. sołtysi Gminy Lewin Brzeski; 

e. osoby fizyczne zamieszkałe na terenie gminy lub zawodowo bądź                 

w inny sposób związane z gminą. 

 

2. Jeden wnioskodawca może złożyć w danej edycji wyłącznie jeden wniosek            

w dowolnej kategorii.  

3. Wniosek składany jest w formie Karty zgłoszenia kandydatury do nagrody, 

stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu. 
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4. Formularz Karty zgłoszenia kandydatury do nagrody można pobrać na stronie 

internetowej Gminy Lewin Brzeski www.lewin-brzeski.pl w zakładce 

„Urząd/Ogłoszenia urzędowe/Lwy Lewińskie” lub w Wydziale Oświaty i Spraw 

Społecznych Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim (Rynek 26, pok. nr 1 tel. 

77 424 66 36). Do formularza Karty zgłoszenia kandydatury do nagrody należy 

dołączyć oświadczenie kandydata o zgodzie na przetwarzanie danych 

osobowych w związku z udziałem w procedurze przyznawania nagród (Zał. nr 2 

do Regulaminu). 

5. Wypełniony i podpisany formularz karty zgłoszeniowej wraz z oświadczeniem 

kandydata wnioskodawca składa w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku               

w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim lub przesyła drogą 

pocztową na adres: Urząd Miejski w Lewinie Brzeskim, ul. Rynek 1, 49-340 

Lewin Brzeski – liczy się data wpływu kompletnego wniosku do Urzędu 

Miejskiego. Wypełniony formularz karty zgłoszeniowej można przesłać również 

drogą elektroniczną na adres: promocja@lewin-brzeski.pl, nadając tytuł 

przesyłanej informacji: „Lewińskie Lwy – edycja Rok ______ (podać rok)”,                

z zachowaniem terminu 31 sierpnia danego roku – przesłana drogą 

elektroniczną kandydatura będzie rozpatrywana po dostarczeniu, najpóźniej do 

dnia 7 września danego roku, do Urzędu Miejskiego wersji papierowej z 

podpisami zgłaszającego wniosek i kandydata do nagrody na oświadczeniu o 

zgodzie na przetwarzanie danych osobowych. 

6. Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku: 

a. złożenia po terminie; 

b. wycofania wniosku przez wnioskodawcę przed rozstrzygnięciem 

dokonanym przez Kapitułę; 

c. pisemnej rezygnacji kandydata z nagrody „Lewińskie Lwy”; 

d. braków formalnych – brak podpisu na wniosku, brak danych 

wnioskodawcy, brak oświadczenia kandydata wyrażającego zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych, brak uzasadnienia kandydatury. 

 

§ 3 

1. Przy ocenie kandydatur do nagrody bierze się pod uwagę następujące kryteria: 

a. aktywność kandydata w zakresie kultury, sportu i edukacji wyrażającą 

się uzyskanymi i społecznie uznanymi osiągnięciami o charakterze 

lokalnym i ponadlokalnym, w szczególności osiąganie sukcesów 

sportowych przez zawodników, zespoły, trenerów i działaczy sportowych, 

popularyzowanie aktywności fizycznej, sportowej i rekreacyjnej,  

osiąganie znaczących wyników związanych z działalnością edukacyjną 

lub naukową przez mieszkańców Gminy Lewin Brzeski, w tym wydawanie 

książek i innych form wydawniczych promujących gminę, organizacja 

spektakularnych przedsięwzięć kulturalnych lub artystycznych 

http://www.lewin-brzeski.pl/
mailto:promocja@lewin-brzeski.pl
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promujących gminę poza jej granicami, uzyskiwanie czołowych miejsc w 

konkursach regionalnych, ogólnopolskich czy międzynarodowych 

związanych z kulturą i sztuką; 

b. aktywność kandydata w dziedzinie gospodarki i przedsiębiorczości 

wyrażająca się trwałym uczestnictwem na lokalnym rynku 

gospodarczym, zapewnianiem pracy, włączaniem się sektora 

gospodarczego w życie lokalnej społeczności, realizacją inwestycji 

zwiększających potencjał gospodarczy gminy i zatrudnienie, realizacją 

inwestycji chroniących środowisko przyrodnicze, promocją gminy 

poprzez promocję i sprzedaż swoich produktów na obszarze kraju                 

i zagranicą;  

c. aktywność kandydata na rzecz społeczności lokalnej wyrażająca się 

podejmowaniem i realizacją konkretnych działań na rzecz mieszkańców 

miasta i sołectw tworzących gminę, w tym realizacja przedsięwzięć 

ukierunkowanych na poprawę warunków życia i wypoczynku dzieci               

i młodzieży, osób starszych, niepełnosprawnych, tworzenie warunków 

materialnych i organizacyjnych do aktywności kulturalnej, fizycznej, 

rekreacyjnej różnych grup mieszkańców, działalność w stowarzyszeniach 

i organizacjach pozarządowych, tworzenie takich organizacji w lokalnych 

społecznościach, aktywna działalność na rzecz społeczności lokalnej; 

czynny udział i bezinteresowne zaangażowanie w pracę na rzecz innych 

osób; zorganizowanie w środowisku lokalnym ważnego przedsięwzięcia 

społecznego; pobudzanie aktywności społecznej. 

2. Skuteczne zgłoszenie kandydatury do nagrody musi wskazywać spełnienie przez 

kandydata przynajmniej jednego z wyżej wymienionych kryteriów w kategorii, 

w której proponowane jest uhonorowanie kandydata.   

§ 4 

1. Kapitułę w składzie 5 osób powołuje Burmistrz Lewina Brzeskiego wyznaczając 

jednocześnie jej Przewodniczącego. W pracach Kapituły - jako głos doradczy - 

mogą brać udział jako członkowie honorowi, tj. osoby, które otrzymały nagrody 

Burmistrza Lewina Brzeskiego „Lewińskie Lwy” w poprzedniej edycji. 

2. Pierwsze posiedzenie Kapituły zwołuje Burmistrz. O posiedzeniu Burmistrz 

zawiadamia członków honorowych. 

3. W obradach Kapituły mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone 

przez Przewodniczącego, których wiedza i doświadczenie mogą być pomocne 

przy podejmowanych rozstrzygnięciach. Z każdego etapu prac Kapituły 

sporządzany jest protokół. Obsługę administracyjną prac Kapituły zabezpiecza 

Wydział Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim. 
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4. Członkowie Kapituły uczestniczą w jej pracach nieodpłatnie. 

§ 5 

Wybór kandydatur do nagrody Burmistrza Lewina Brzeskiego „Lewińskie Lwy” 

odbywa się zgodnie z poniższymi zasadami. 

a) W pierwszym etapie Kapituła ocenia czy złożone wnioski spełniają 

wymogi formalne. Wnioski, które zawierają uchybienia, o których mowa 

w § 2 ust 6, Kapituła pozostawia bez dalszego rozpatrzenia. W sprawie 

tej podejmuje decyzję w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. 

b) W drugim etapie członkowie Kapituły zapoznają się z wnioskami                       

i przeprowadzają dyskusję merytoryczną nad każdym wnioskiem oraz      

w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, uwzględniając 

spełnienie przesłanek określonych w § 3, dopuszczają każdą kandydaturę 

do udziału w głosowaniach nad wyłonieniem najbardziej interesującej 

kandydatury w danej kategorii. Jeżeli w danej kategorii, żadna 

kandydatura nie zostanie dopuszczona do udziału w głosowaniu, w 

kategorii tej w danej edycji nagroda nie zostanie przyznana, chyba że 

zajdą przesłanki określone w § 5 lit. c regulaminu. 

c) Jeżeli w danej kategorii zgłoszono więcej niż jednego kandydata, po 

wybraniu kandydatury do nagrody, Kapituła może pozostałe kandydatury 

rozpatrywać w innych niż wnioskowana kategoriach, jeżeli z wniosku 

wynika, że kandydat spełnia kryteria innych kategorii, a w kategoriach 

tych nie zgłoszono kandydata lub nie dopuszczono zgłoszonych 

kandydatur do udziału w głosowaniu. W sprawie tej Kapituła podejmuje 

decyzję w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. 

d) Po zapoznaniu się z wnioskami i dyskusji merytorycznej, w głosowaniu 

jawnym, zwykłą większością głosów Kapituła wybiera najbardziej 

interesujące kandydatury w każdej kategorii, oddając w głosowaniu nad 

każdą kandydaturą po jednym głosie: „za”, „przeciw” lub „wstrzymuję 

się” .  

e) Wybraną kandydaturę w danej kategorii Kapituła wskazuje Burmistrzowi, 

który przyznaje nagrodę „Lewińskie Lwy” w danej kategorii. 

f) Jeżeli w danej kategorii po pierwszym głosowaniu nie wyłoniono 

kandydatury, która uzyskała najwięcej głosów „za” gdyż dwie lub trzy 

kandydatury uzyskały tyle samo głosów „za”, głosowanie należy 

powtórzyć pozostawiając do powtórnego głosowania kandydatury                 

z równą, największą liczbą głosów „za”.  
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g) Jeżeli drugie głosowanie nie wyłoniło kandydatury z największą liczbą 

głosów „za”, kandydatury z drugiego głosowania Kapituła przedstawia 

Burmistrzowi, który samodzielnie wybiera osobę (podmiot) do nagrody 

lub podejmuje decyzję o nie przyznawaniu nagrody.  

§ 6 

1. Po zakończeniu prac Kapituła sporządza protokół, w którym w szczególności 

zawarte są informacje o:  

a) liczbie złożonych wniosków, w tym wnioskach pozostawionych 

bez rozpatrzenia, 

b) liczbie wniosków dopuszczonych do głosowania, które spełniają 

przesłanki merytoryczne – faktyczne osiągnięcia w 

poszczególnych kategoriach, 

c) wybranych kandydaturach w danej kategorii, które kapituła 

wskazuje Burmistrzowi, 

d) kandydaturach, dla których dwa głosowania nie ustaliły 

największej liczby głosów w danej kategorii,  

e) kandydatach proponowanych w trybie § 5 lit. c regulaminu.  

2. Protokół z prac Kapituły dostępny jest w Wydziale Oświaty i Spraw Społecznych 

Urzędu Miejskiego do wglądu wszystkich osób, które złożyły kompletne wnioski 

w danej edycji oraz kandydatów, którzy podpisali oświadczenie o zgodzie na 

przetwarzanie danych osobowych załączone do wniosków. Wnioskodawcy, 

których wnioski Kapituła pozostawiła bez rozpatrzenia informowani są pisemnie 

o przesłankach takiej decyzji. 

3. Oficjalne ogłoszenie wyników i wręczenie statuetek odbywa się podczas 

ustalonej i podanej do publicznej wiadomości przez Burmistrza uroczystości 

gminnej w terminie do końca danego roku kalendarzowego. Prezentację 

wyłonionych do nagród osób i ich dokonań, przedstawianą na uroczystości 

wręczania nagród przygotowuje Wydział Oświaty i Spraw Społecznych, 

zachowując zasadę zbliżonego dla wszystkich kandydatów zakresu prezentacji. 

4. Osoby, którym w danej edycji zostały przyznane nagrody informowane są 

pisemnie o przyznanej nagrodzie co najmniej na 14 dni przed terminem jej 

oficjalnego wręczenia. 

 


