
Załącznik do Zarządzenia Nr 156/VI/2013 

Burmistrza Miasta Milanówka 

z dnia 15 października 2013 roku 

 

 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WRĘCZANIA 

WYRÓŻNIENIA „MILANOWSKI LIŚĆ DĘBU” 

 

§ 1 

Wyróżnienie „Milanowski Liść Dębu” przyznawane jest przez Burmistrza Miasta Milanówka 

osobie fizycznej, osobie prawnej (firmie), instytucji lub organizacji w celu uhonorowania za 

szczególne zasługi dla Miasta. 

 

§ 2 

1. Wyróżnienie stanowi statuetka liścia dębu (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do 

niniejszego regulaminu). 

2. Wraz ze statuetką laureat otrzymuje certyfikat potwierdzający przyznanie wyróżnienia oraz 

miniaturkę liścia dębu. 

3. W przypadku przyznania wyróżnienia osobie innej niż osoba fizyczna, statuetka wręczana jest 

prezesowi (przewodniczącemu), który w momencie wyróżnienia kieruje daną instytucją czy 

organizacją lub wyznaczonym przez niego osobom. 

 

§ 3 

1. Kandydatów do wyróżnienia, o którym mowa w § 1 mogą zgłaszać pełnoletni mieszkańcy 

Milanówka. 

2. Wnioski mogą być również przekazywane przez osoby prawne (firmy), organizacje lub 

instytucje. 

3. Wnioski składane są w Urzędzie Miasta Milanówka w formie pisemnej w wyznaczonym 

terminie, o którym informują lokalne media oraz strona internetowa Miasta www.milanowek.pl. 

4. Kandydaci do wyróżnienia powinni wykazać się co najmniej 5-letnią działalnością na rzecz 

Milanówka w określonej we wniosku dziedzinie. 

5. Kandydaci do wyróżnienia nie mogą zgłaszać wniosków o przyznanie nagrody samym sobie. 

6. Wnioski o wyróżnienie kandydata powinny być zgłaszane w formie pisemnej w postaci 

wydruku komputerowego, maszynopisu lub tekstu odręcznego sporządzonego drukowanymi 

literami. 

http://www.milanowek.pl/


7. Wnioski nie spełniające wymogów formalnych będą odrzucane bez możliwości 

merytorycznego rozpatrzenia. 

8. Niniejszy regulamin podany jest na stronie internetowej Miasta. 

 

§ 4 

Pisemne zgłoszenia o przyznanie wyróżnienia powinny zawierać: 

1) imię i nazwisko zgłaszanego kandydata lub pełną nazwę podmiotu, o którym mowa w § 1; 

2) dokładny adres miejsca zamieszkania osoby lub adres siedziby kandydata; 

3) opis dokonań kandydata, ze szczególnym uwzględnieniem zasług i społecznej działalności na 

rzecz Miasta; 

4) imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy wraz z czytelnym podpisem. 

 

§ 5 

1. Wyróżnienie „Milanowski Liść Dębu” przyznaje Burmistrz Miasta Milanówka zgodnie z § 4 

pkt. 4 załącznika nr 1 do Uchwały nr 411/XXXV/10 Rady Miasta Milanówka z dnia 27 kwietnia 

2010 r. w sprawie Statutu Miasta Milanówka. 

2. Kapituła wyróżnienia „Milanowski Liść Dębu” jest ciałem opiniującym, w skład którego 

wchodzą wszyscy dotychczasowi laureaci przedmiotowego wyróżnienia. Opinia Kapituły jest 

wiążąca przy obecności minimum 7 osób. 

3. Ostateczną decyzję w sprawie wyboru laureatów podejmuje Burmistrz po uprzednim 

zapoznaniu się z opinią członków Kapituły. 

4. W spotkaniu Kapituły uczestniczą jedynie jego członkowie i Burmistrz Miasta. 

5. Kandydatów do wyróżnienia na podstawie zgłoszonych wniosków przedstawia Kapitule 

Burmistrz. 

6. Członkom Kapituły w czasie spotkania przedstawiany jest do wiadomości niniejszy regulamin. 

7. Ze spotkania Kapituły sporządzana jest notatka służbowa. Natomiast wygłaszane w czasie 

spotkania opinie nie są protokołowane i pozostają do wyłącznej wiadomości uczestników 

spotkania. 

8. Decyzja Burmistrza jest wiążąca. 

 

§ 6 

Burmistrz Miasta przedstawia laureatów statuetki „Milanowski Liść Dębu” i podaje do publicznej 

wiadomości w trakcie oficjalnej ceremonii. Informację o przyznanych wyróżnieniach zamieszcza 

się w Biuletynie Miasta Milanówka oraz na stronach internetowych. 


