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Zarzwlz
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(Burmis
trza fulinstat gfrz ejowa

5.,..{QQk..nt#",
z [nin ...PJ.,..Q
R.oLu'.
w sprawiewprowafzenialo o\cfro[ów,,AniJgfrzejowa"nagro[1,,Jgfrzejowianina
'tJrzgfu tol,ujs?-iego
$ra polstawie $ 7 ust. 1 p{t. 1 fugufaminu Organizaqinego
w Jglrzejowiezarzqlzam,conastgpuje:
[1
g/prowa[zü lo o\cfiofów,,cDni
nagrolg,,Jgfrzejowianina
fuRJt"
Jpfrzejowa"corocznq
fziafafnoíci
stew [ziefzinie: artlstlcznej,gospofarczej,
prz)znawanqoso\oma.yrózniajqrym
spofecznej,
mfofe tafenty,rofnictwo.

s2

zarzq[zenia.
regufamin
nagrolyofueíkza{qczni{nr1 lo niniejszego
1, Szczegó{orry
'V/zór
zarzqfzeni,a.
zgfoszen'ia
2.
fomf1fatazawierazafqczni(nr 2 lo niniejszego

s3

Ocengzg[oszonlclifign$fatów i ary6órfaureatówpowierza sigpowo{anei
w t1m cefuT1aPitu[e.
[4
I(apitufa sftlala si4z:
o (Przewo[niczqcego
1(apituQ - Qrzewofniczqcego
KaÚ tuh'ejsÉjej,
o Eurmistrzafol-iastatgfrzejowa
o Cz[onLówI(apitu$ - przewo[niczqc\cñI(omisji rufj turtejsfricj

J5

'Urocz1step rz1z nanienagro[1,,! frz ejowianina futfut" nastqpipofczas
Q
o6cñofów,,cDniJglrz ejowa ".

s6

,TracimocZarzqfzenieNr 41/2002(Burmistrza
foLiasta
tg[rzejowa
ro{u.
z lnin 14czerwca2002
[7
9/l|"onanieZorzqlzeniapowierzasi7SeíEetarzowi
Qminylgfrzejów.
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Zarzqlzeniewcfiofzi w 21ciez fniempofjgcia.
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Zalqcznik Nr l

d";;;;;;';;¡ou, 9bl )m4
B urm is!rza M iasta Jqdrzej owa

z dnia ....A.?.,..0.5..,..JD
O.q

KEg'ULAgvLIw"
I\tAg KOO(,J4(DWZE
JO'rilIAI{I g,t-rq
KOW',
1) Cefemcorocznejnagrol)),,lgfrzejowinninaqg{u" jest aryrózni^anie
osó6,É,yóre
w szczegófnysposó6przyczyntb sig lfa %.iastai QminyJgfrzejów orazjego
miesz fonícóww lzie [zinie :
artystlcznej,
")
6) gospofarczej,
t) lziafafnoíci spofecznej,
q míole tafenty,
E rofnictwo.
2) I(anQ[aci mogq61ézgfaszaniprzez:
stowarzyszen'in,
")
6) zwiqz?j zawofowe,
,) organizacjespo{eczne
[) oso61inlywiluafne,
E fotmujera[1 miejsÉjej.
3) ZgfaszajqcJfomQlatów u.ymienieniw pTl. 2 mogqwJtJpowaót1tÉ,"o
jelnq
oso6gniezafeinieol rofzaju lzte[zuny.
4) Zg{oszeniewinno zawieroé:
imigi nazwisfotÉgnfylata,
")
jego osiqgnigé,
cz1fi uzasalnieniewniosfut,
E cfiaraft¡eryst1tftg
,) imigi nazwisfot[u6 nazwgzg{aszajqcego.
5) Zgíoszenienafez1 sftlalaé w opieczgtowarytcñfotpertacfiw sefu'etoriacie
'Urzglu fultejs
Fjego w ! gfrz ejowie,
6) lermin zgfasz ania fotnlylat ów ust afi erz ewolnic z qc1 r(apitu$.

7) OtwarciezgfoszerínastqpinapierwszymposielzeniuI(ppitu[y I(onfutrsowej
warun{ów oípíforycn w pKI. 4
8) WniosÉj nieí"ompfetnetj. nin spefni"ajqce
postgpowanin.
fugufaminu,nie 6iorqufzia{u w fafsz1mtoÉ¿t
9) cPolstaw(ocen)zgíoszonycñ
Rgnfilatur stanowiq:
lziefzinie,
i loro6eÉ-wreprezentowanej
osiqgnigcia
")
i gospolorczl regionu,
6) lzinfania wp\wajqce na rozwój efrgtnomicznl
t) fzia{afnoíóspofeczna.
10)I(apitufa w1íonionltm faureatomprzyznaje prawo lo u|lwanio Qtuíu
,,t glrz ejowianin q"oF,u".
11)Laureatemnagroll ,,JglrzejowianinrcLu" zostajesig nie czgíciej,nií raz na
trz"vfata.

Zalqcznik Nr 2

7"'2'"ri,a'rr-iaN, 9.1I {N tl
Burmislrza M i asla Jqdrzejowa
z dnia 9.I...OS..Z.Oef"<

Karta zgloszeni a kandydata
do nagrody rJEdrzefowianin Roku"

mlodetaleni, rolnichao^
d{alalnoíciryolec1ne.1,
a@sflcqny,
gospodarcTy,
V dryedrynie:
(* wI aíciwt1Podkreí /i í)

Roka 2004":
sigjako kandldatana ,Jgdr<eJowianina
Proponuje
Imie i na4uisko
Adres qaniesqkania

................
Zglasryjacl:

(imiq i nantisko lub nanua zglaszaiqcego)

(pieczqélub podpis)

Jedr4i¡w,dn.

