Załącznik do Zarządzenia PM Żory
OR.0050.14.2018 r. z dnia 02.01.2018 r.

REGULAMIN NAGRODY MIEJSKIEJ
„PHOENIX SARIENSIS”
Mając na uwadze potrzebę wszechstronnego rozwoju miasta, gwarantującego pomyślność
jego mieszkańcom, jak również jego promocję, a także podejmowane przez mieszkańców
działania z zakresu edukacji i oświaty, sportu, ekologii, kultury i sztuki, pomocy społecznej
i ochrony zdrowia, wspierania osób niepełnosprawnych, organizowania czasu wolnego dzieci
i młodzieży ustanawia się doroczną nagrodę „PHOENIX SARIENSIS”.
§1
Nagroda „PHOENIX SARIENSIS” przyznawana jest dorocznie instytucjom, organizacjom,
stowarzyszeniom, firmom i osobom szczególnie zasłużonym dla miasta Żory
lub wyróżniającym się w jego promocji w kraju bądź poza jego granicami, a także
wspierającym, niekoniecznie finansowo, działania z zakresu edukacji i oświaty, sportu,
ekologii, kultury i sztuki, pomocy społecznej i ochrony zdrowia, wspierania osób
niepełnosprawnych, organizowania czasu wolnego dzieci i młodzieży.
§2
Przy szczególnych okazjach lub też ze szczególnych powodów, Przewodniczący Kapituły
– z własnej inicjatywy – może przyznać nagrodę „HONOROWY PHOENIX SARIENSIS”
jednostkom samorządu terytorialnego, instytucjom, organizacjom, stowarzyszeniom, firmom
i osobom zasłużonym dla miasta Żory lub wyróżniającym się w jego promocji w kraju
bądź za granicą, a także wspierającym, niekoniecznie finansowo, działania z zakresu edukacji
i oświaty, sportu, ekologii, kultury i sztuki, pomocy społecznej i ochrony zdrowia, wspierania
osób niepełnosprawnych, organizowania czasu wolnego dzieci i młodzieży.
§3
1. Nagrodą są statuetki przedstawiające feniksa z herbem miasta.
2. Artystyczne wykonanie statuetki zleca Prezydent Miasta Żory.
3. Nazwę laureata lub jego nazwisko, a także tytuł nagrody z rokiem jej przyznania
umieszcza się na tabliczce przytwierdzonej do statuetki.
§4
1. Upoważnionymi do zgłaszania kandydatów do nagrody, o której mowa w § 1, są:
1) Prezydent Miasta Żory – Przewodniczący Kapituły,
2) Przewodniczący Rady Miasta,
3) Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. promocji, kultury i sportu,
4) Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. społecznych,
5) laureaci nagród „PHOENIX SARIENSIS” i „DOBROCZYŃCA ROKU”
z poprzedniej edycji,
6) osoba reprezentująca Podstrefę Jastrzębsko-Żorską KSSE S.A.,
7) osoba reprezentująca Żorską Izbę Gospodarczą,
8) osoba reprezentująca Cech Rzemiosł Różnych w Żorach,
9) osoba reprezentująca Muzeum Miejskie w Żorach,
10) osoba reprezentująca Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żorach,

11) osoba reprezentująca Miejski Ośrodek Kultury w Żorach,
12) osoba reprezentująca Miejską Bibliotekę Publiczną w Żorach,
13) osoba reprezentująca Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych.
2. Członkowie Kapituły nie mogą wnioskować i głosować na siebie i podmiot, który
reprezentują.
3. Wykluczone z obrad i głosowania są osoby reprezentujące instytucje, na które został
złożony wniosek o przyznanie nagrody „PHOENIX SARIENSIS”.
§5
1. Kandydatów do nagrody, o której mowa w § 1, zgłasza się corocznie w terminie do dnia
1 lutego kolejnego roku.
2. Postanowienia ust.1 nie mają zastosowania do kandydatów do nagrody określonej w § 2.
§6
1. Kandydatów do nagrody zgłaszać mogą członkowie Kapituły, przy czym każdy
z członków może zgłosić nie więcej niż jednego kandydata.
2. Wnioski o przyznanie nagród winny zawierać:
1) pełną nazwę lub imię i nazwisko zgłaszanego kandydata;
2) dokładny adres siedziby kandydata lub adres miejsca zamieszkania osoby oraz
dane kontaktowe;
3) opis dokonań kandydata w roku podlegającym ocenie i charakterystykę dokonań
za lata poprzednie;
4) nazwę i podpis wnioskodawcy;
5) pisemną zgodę kandydata na zgłoszenie do nagrody przekazaną bezpośrednio
wnioskodawcy, względnie oświadczenie wnioskodawcy, że uzyskał ustną zgodę
kandydata;
6) pisemną zgodę kandydata na podanie do publicznej wiadomości jego danych
osobowych lub danych o firmie, w przypadku otrzymania nagrody, przekazaną
bezpośrednio wnioskodawcy, względnie oświadczenie wnioskodawcy, że uzyskał
ustną zgodę kandydata.
3. Wnioski można składać na formularzu, udostępnionym na miejskiej stronie internetowej
www.zory.pl oraz w komórce organizacyjnej Urzędu Miasta Żory, odpowiedzialnej
za promocję, kulturę i sport.
§7
1. W każdym roku przyznaje się nie więcej niż 3 nagrody.
2. Zapis ust. 1 nie dotyczy § 2 niniejszego Regulaminu.
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§8
Kapituła Nagrody „PHOENIX SARIENSIS” wyłania laureatów nagrody podczas obrad.
Kapitule przewodniczy Prezydent Miasta Żory.
W skład Kapituły wchodzą osoby powołane zarządzeniem Prezydenta Miasta.
Zebranie Kapituły zwołuje jej Przewodniczący na co najmniej 14 dni przed terminem
obrad.
Kapituła obraduje na posiedzeniach niejawnych pod kierownictwem jej
Przewodniczącego.
Obrady są protokołowane, a protokół sporządza osoba wskazana przez Przewodniczącego
Kapituły.
Podczas obrad Kapituły wnioskodawcy są zobowiązani do przedstawienia zgłoszonego
przez siebie kandydata.

8. Po przedstawieniu wszystkich kandydatów Kapituła decyduje w drodze głosowania
jawnego o ilości nagród przyznanych w danym roku.
9. Każdy z członków Kapituły dysponuje jednym głosem.
10. Wybór laureatów odbywa się w głosowaniu tajnym. Zostają nimi kandydaci, którzy
otrzymali największa ilość głosów, jednak nie mniej niż połowę głosów członków
Kapituły obecnych na posiedzeniu.
11. W przypadku gdy w wyniku tego głosowania kandydaci uzyskają równą ilość głosów,
o przyznaniu nagrody lub głosowaniu uzupełniającym decyduje Przewodniczący Kapituły.
12. Wszyscy członkowie Kapituły zobowiązani są do zachowania ścisłej tajemnicy zarówno
na temat przebiegu obrad kapituły, jak i ostatecznych rozstrzygnięć, do czasu oficjalnej
ceremonii wręczenia nagród.
13. Decyzje Kapituły nie podlegają zaskarżeniu.

