
                                                                                Załącznik Nr 1 
                                                                                                      do Uchwały Nr XVII/156/07 

                                                                                                         Rady Miejskiej w Kamieńsku 
                                                                                               z dnia 30 listopada 2007 r. 

Regulamin nadawania Medalu mjr Antoniego Maszewskiego 
 

1. Medal mjr Antoniego Maszewskiego jest okolicznościowym wyróŜnieniem przyznawanym 
osobom fizycznym za wkład pracy i działania podejmowane na rzecz rozwoju i promocji 
gminy, szczególnie w zakresie działalności sportowej, społecznej, edukacyjno - kulturalnej, 
samorządowej gospodarczej i patriotycznej, a takŜe za zasługi na rzecz mieszkańców Gminy 
Kamieńsk, w szczególności poprzez pomoc i ofiarność w zakresie działalności charytatywnej 
i pomocy społecznej. 
2. Medal moŜe być nadany temu samemu podmiotowi tylko jeden raz. 
3. Medal mjr Antoniego Maszewskiego przyznaje Kapituła  Medalu. 
4. Kapituła Medalu składa się z: 
Burmistrza Kamieńska – Grzegorz Turlejski 
Zastępcy Burmistrza Kamieńska – Paweł Ziemba 
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kamieńsku – Jan Bartoszewski 
Zastępcy Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kamieńsku – Wojciech Ziemba 
Przewodniczącej Komisji Oświaty Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady 
Miejskiej w Kamieńsku – Zofia RoŜniatowska 
5.Przewodniczącym Kapituły jest Burmistrz Kamieńska, a jego Zastępcą Przewodniczący 
Rady Miejskiej. 
6.Wnioski o przyznanie Medalu wnoszone są do Kapituły. Z wnioskiem mogą występować 
stałe Komisje Rady Miejskiej, Burmistrz Kamieńska, instytucje i organizacje działające na 
terenie Gminy Kamieńsk. 
7. Wniosek o przyznanie Medalu musi zawierać uzasadnienie. 
8. Wniosek o nadanie medalu naleŜy złoŜyć w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kamieńsku 
do 28.02.2008r. 
9.Podstawowe kryteria oceny wniosków: 
 
1. Obszar działalności sportowej: 
    1) funkcje pełnione we wszystkich szczeblach organizacji sportowych 
    2) podejmowane inicjatywy sportowe i ich efekty 
    3) udział w rozgrywkach sportowych 
 
2. Obszar działalności społecznej: 
    1) funkcje pełnione w organizacjach społecznych,  
    2) podejmowane inicjatywy społeczne, 
    3) efekty podejmowanych działań społecznych, 
 
3. Obszar działalności edukacyino-kulturalnej: 
    1) Popularyzacja sylwetki mjr Antoniego Maszewskiego i jego idei wśród i mieszkańców.  
    2) Kreowanie postawy aktywnego udziału w Ŝyciu kulturalnym poprzez inspirowanie,  
        organizowanie i sponsorowanie wydarzeń i imprez kulturalnych. 
     3) działalność autorska, publicystyczna i dziennikarska w tematyce miasta i gminy Kamieńsk 
 
1. Obszar działalności samorządowej: 
    1) funkcje pełnione we wszystkich szczeblach samorządu (aktualnie i w przeszłości)     
    2) podejmowane inicjatywy samorządowe,  
    3) efekty podejmowanych działań, 
 
4. Obszar działalności gospodarczej: 
    1) Znaczenie przedsiębiorstwa dla rozwoju gminy: 
    2) Stopień dostosowania przedsiębiorstwa do standardów Unii Europejskiej,     



    3) Czy przedsiębiorstwo kieruje się w swojej działalności wysokim stopniem odpowiedzial- 
        nością za środowisko naturalne 
     4) Czy przedsiębiorstwo wspiera imprezy organizowane przez samorząd gminny?  
     5) Czy przedsiębiorstwo wspiera organizacje sportowe działające na terenie gminny? 

 
 
10. Decyzje Kapituły zapadają w głosowaniu jawnym większością ustalonego składu  
liczbowego Kapituły i są ostateczne. 
11. O fakcie przyznania Medalu Kapituła zawiadamia wyróŜnionych, podając jednocześnie 
datę dekoracji. 
12. Wręczenia legitymacji Nadania oraz Medalu dokonuje Burmistrz Kamieńska lub w jego 
zastępstwie Przewodniczący Rady Miejskiej w Kamieńsku. 
13. Legitymację podpisuje Przewodniczący Kapituły lub w jego zastępstwie Zastępca 
Przewodniczącego Kapituły. 
14. Urząd Miejski w Kamieńsku prowadzi ewidencję oraz dokumentację nadanych Medali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


