
UCHWAŁA Nr XXVII/496/2004 
Rady Miejskiej w Kielcach 

z dnia 6 maja 2004 r. 
 

w sprawie ustanowienia dorocznej Nagrody Miasta Kielce 
 

Na podstawie art.18 ust. 1 w związku z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, 
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003r. Nr 80, poz. 
717 i Nr 162, poz. 1568), w celu trwałego upamiętnienia i uhonorowania obywateli 
szczególnie zasłużonych w rozwoju Miasta, Rada Miejska uchwala, co następuje: 
 

§1 
Ustanawia się doroczną Nagrodę Miasta Kielce- zwaną dalej nagrodą. 
 

§2 
1. Nagroda jest wyróżnieniem honorowanym, udokumentowanym dyplomem- medalem oraz 
kwotą pieniężną, którą przyznaje Prezydent Miasta w porozumieniu z Konwentem Rady 
Miejskiej w Kielcach.  
2. Nagroda jest finansowana ze środków budżetu Miasta Kielce. 
 

§3 
Ustala się regulamin przyznawania dorocznej Nagrody Miasta Kielce, stanowiący załącznik 
do niniejszej uchwały.  
 

§4 
Traci moc uchwała Nr 153/95 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 23 lutego 1995 roku w 
sprawie ustanowienia dorocznej Nagrody Miasta Kielc, zmieniona uchwałami Nr 314/96 
Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 25 stycznia 1996 roku i Nr 74/99 Rady Miejskiej w 
Kielcach z dnia 12 stycznia 1999 roku.  
 

§5 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej  
 

Marek Piotrowicz  



Załącznik do Uchwały  
Nr XXVII/496/2004 
Rady Miejskiej w Kielcach  
z dnia 6 maja 2004 roku  

 
R E G U L A M I N  

przyznawania dorocznej Nagrody Miasta Kielce 
 

1. Nagroda przyznawana jest przez Prezydenta Miasta za wybitne osiągnięcia 
gospodarcze, kulturalne, naukowe, sportowe, społeczne poczynione przez Obywateli 
na rzecz rozwoju Kielc.  

2. Nagroda może być przyznana osobie zamieszkującej poza Kielcami, której praca 
zawodowa, działalność gospodarcza, kulturalna, naukowa, sportowa i społeczna 
związana jest z miastem poprzez upowszechnianie osiągnięć gospodarczych, 
kulturalnych lub wiedzy o Kielcach, publicystykę lub inną działalność na rzecz miasta.  

3. Nagroda może być indywidualna lub zbiorowa.  
W nagrodzie zbiorowej jednostkowa kwota dla członka zespołu nie może przekraczać 
80% nagrody indywidualnej, zaś kwota nagród dla zespołu nie może być wyższa niż 
4-krotna wartość nagrody indywidualnej.  

4. Nagroda indywidualna nie może być wyższa niż 3-krotne przeciętne wynagrodzenie 
miesięczne za trzeci kwartał danego roku, obwieszczone przez Prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego.  

5. Łączna ilość nagród indywidualnych i zbiorowych nie może przekraczać 10 w danym 
roku.  

6. Wnioski kandydatów do nagrody mogą zgłaszać:  
o Przewodniczący Rady Miejskiej Kielcach,  
o Komisje Rady Miejskiej w Kielcach,  
o Kluby Radnych Rady Miejskiej w Kielcach,  
o Prezydent Miasta,  
o organizacje gospodarcze, społeczne, zawodowe, związkowe, związki i 

stowarzyszenia twórcze, związki wyznaniowe,  
o dyrektorzy, prezesi jednostek gospodarczych.  

7. Wniosek powinien zawierać:  
o imię i nazwisko kandydata, datę i miejsce urodzenia, wykształcenie, miejsce 

zamieszkania, miejsce pracy, zajmowane stanowisko,  
o szczegółowe uzasadnienie.  

8. Wnioski należy składać w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta Kielce w 
terminie do dnia 15 stycznia każdego roku.  

9. Rejestr kandydatów i nagrodzonych prowadzi Wydział Organizacyjny. 
 


