
UCHWAŁA NR LII/402/14
RADY MIEJSKIEJ W ZATORZE

z dnia 28 stycznia 2014 r.

w sprawie ustanowienia Nagrody Gospodarczej Burmistrza Zatora "Złota Łuska".

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 17 i 18, art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (j.t.: Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późniejszymi zmianami), 

Rada Miejska w Zatorze Uchwala, co następuje: 

§ 1. 

1. Ustanawia się Nagrodę Gospodarczą Burmistrza Zatora „Złota Łuska” w formie statuetki 
oraz Wyróżnienie Gospodarcze Burmistrza Zatora. 

2.  Zasady przyznawania Nagrody Gospodarczej Burmistrza Zatora „Złota Łuska” oraz Wyróżnienia 
Gospodarczego Burmistrza Zatora ustala Regulamin w brzmieniu stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej 
Uchwały. 

3.  Wzór statuetki „Złota Łuska” – Nagrody Gospodarczej Burmistrza Zatora określa Załącznik Nr 
2 do niniejszej Uchwały. 

4.  Wyróżnienia oraz wzory zgłoszeń o ich przyznanie określi w Zarządzeniu Burmistrz Zatora. 

5.  Burmistrz Zatora powołuje Kapitułę Nagrody Gospodarczej określa jej skład, tryb i zasady pracy.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zatora. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania. 

  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Zatorze

dr inż. Stanisław Orlicki
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LII/402/14 
Rady Miejskiej w Zatorze 
z dnia 28 stycznia 2014 r. 

Regulamin przyznawania 
Nagrody Gospodarczej Burmistrza Zatora „Złota Łuska” 

Rozdział 1.
Znaczenie Nagrody Gospodarczej Burmistrza Zatora „Złota Łuska” 

§ 1. 

 Nagroda Gospodarcza Burmistrza Zatora „Złota Łuska”, zwana dalej Nagrodą Gospodarczą, ma charakter 
honorowy i daje wyraz uznania za zaangażowanie w rozwój gospodarczy i społeczny, Gminy Zator i jej 
mieszkańców, a zarazem ustanawia godne do naśladowania wzory dla przedsiębiorców. 

§ 2. 

1. Podstawowym celem Nagrody Gospodarczej jest promowanie najlepszych firm Gminy Zator, 
inspirowanie do działalności społecznej, zachęcanie do rozwoju przedsiębiorstw - promowanie postaw 
proinwestycyjnych oraz zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw działających na terenie Gminy Zator. 

2.  Nagrodę Gospodarczą otrzymują firmy, które swoją działalnością w sposób bardzo pozytywny 
i znaczący wpływają na poprawę jakości życia mieszkańców Gminy Zator.

§ 3. 

1. Laureaci Nagrody Gospodarczej nie otrzymują z tego tytułu jakichkolwiek gratyfikacji finansowych, ulg 
podatkowych lub innych ułatwień w prowadzeniu działalności gospodarczej. 

2.  Zgłaszający się do Nagrody Gospodarczej na rzecz Gminy Zator nie ponoszą żadnych kosztów z tym 
związanych. 

3. Laureaci Nagrody Gospodarczej mają prawo używać we wszelkich materiałach firmowych i reklamowych 
tytułu „Laureat Nagrody Gospodarczej Burmistrza Zatora Złota Łuska w kategorii ... w ... roku” oraz 
znaku graficznego nagrody. 

4. Wyróżnieni mają prawo używać we wszelkich materiałach firmowych i reklamowych tytułu 
„Wyróżnienie Gospodarcze Burmistrza Zatora w kategorii ... w ... roku” oraz znaku graficznego 
nagrody.

§ 4. 

 Nagrody Gospodarcze „Złota Łuska” i Wyróżnienia przyznaje Burmistrz Zatora, który wręcza je w trakcie 
gali wręczenia Nagród Gospodarczych Burmistrza Zatora. 

§ 5. 

1. Nagrodę lub Wyróżnienie mogą otrzymać przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 
2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej spełniający warunki: 

1) posiadają siedzibę, oddział lub wykonują działalność na terenie Gminy Zator, 

2) przestrzegają przepisów prawa, 

3) osiągają wyróżniające wyniki gospodarcze, 

4) przestrzegają zasad etyki i uczciwej konkurencji, 

5) inwestują w rozwój firmy, 

6) terminowo i rzetelnie regulują należności o charakterze publiczno-prawnym.
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2.  Firma zgłaszana do Nagrody Gospodarczej zobowiązana jest wypełnić formularz zgłoszeniowy zgodnie 
z obowiązującym wzorem.  Wzór formularza zgłoszeniowego zamieszczany jest na stronie internetowej 
Urzędu Miejskiego w Zatorze. 

3.  Zgłoszenia kandydatur do Nagrody Gospodarczej ma charakter otwarty. Mogą ich dokonywać, 
przedsiębiorcy, podmioty publiczne, organizacje społeczne, organizacje gospodarcze, związki zawodowe,  
parafie, itp. 

4.  Burmistrz Zatora może przyznać Nagrodę Gospodarczą lub Wyróżnienie z własnej inicjatywy.

Rozdział 2.
Kategorie Nagrody Gospodarczej Burmistrza Zatora 

§ 6. 

1. Nagrody i Wyróżnienia Gospodarcze Burmistrza Zatora „Złote Łuski” przyznawane są corocznie, za rok 
poprzedni w następujących kategoriach: 

1) „Złota Łuska” w kategorii „Firma Roku” – dla firmy, która poniosła w danym roku znaczące nakłady 
inwestycyjne dotyczące działalności usługowej lub produkcyjnej na terenie Gminy Zator. 

2) „Złota Łuska” w kategorii „Promotor Turystyki” – dla firmy z terenu Gminy Zator, która szczególnie 
przyczyniła się do rozwoju turystyki oraz promocji gminy, 

3) „Złota Łuska” w kategorii „Wybitne Zaangażowanie Społeczne –  dla firmy z terenu Gminy Zator, która 
szczególnie mocno wspierała działalność społeczną, sportową lub kulturalną instytucji i organizacji 
działających na terenie Gminy Zator. 

2.  Burmistrz Zatora może nie przyznać Nagrody Gospodarczej ani Wyróżnienia w określonej kategorii 
w danym roku.

§ 7. 

1. Burmistrz Zatora może przyznać również Nagrodę Gospodarczą "Złota Łuska" o charakterze specjalnym. 

2.  Nagroda wymieniona w ust. 1 może zostać przyznana osobie, firmie lub instytucji za szczególne zasługi 
dla gospodarki lub wsparcie inicjatyw społecznych Gminy Zator.

Rozdział 3.
Warunki Przyznania Nagrody Gospodarczej Burmistrza Zatora 

§ 8. 

1. Kandydaci do Nagrody Gospodarczej „Złota Łuska” w kategorii „Firma Roku” winni spełniać następujące 
warunki: 

1) w roku kalendarzowym, za który przyznawana jest nagroda, zakończyli na terenie Gminy Zator 
inwestycję objętą zgłoszeniem, 

2) inwestycja o której mowa w ppkt 1 pozytywnie wpłynęła na rozwój firmy, poprawę jakości 
świadczonych usług lub wytwarzanych produktów oraz zwiększyła konkurencyjność gospodarki gminy 
i regionu, 

3) inwestycja o której mowa w ppkt 1 i zastosowane przy niej technologie zwiększyły potencjał rozwojowy 
Gminy Zator, 

4) inwestycja wpłynęła pozytywnie na otoczenie w szczególności poprzez utworzenie nowych miejsc pracy 
dla mieszkańców Gminy Zator, 

5) posiadają dobrą sytuację finansową i osiągnęli rentowność działalności gospodarczej, 

6) stosują nowoczesne technologie produkcji, z uwzględnieniem metod przyjaznych środowisku 
naturalnemu, oraz nowoczesne metody zarządzania i marketingu, 

7) inwestują w rozwój firmy i zatrudnionych w niej pracowników. 
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2. Kandydaci do Nagrody Gospodarczej „Złota Łuska” w kategorii „Promotor Turystyki” winni spełniać 
następujące warunki: 

1) swoją działalnością przyczyniają się do rozwoju turystyki jako lokalnej i regionalnej gałęzi 
gospodarczej, 

2) posiadają dobrą sytuację finansową i osiągnęli rentowność działalności gospodarczej, 

3) w swojej działalności wykorzystują, lokalne produkty turystyczne, kulinarne itp. oraz promują walory 
turystyczne, kulturowe i rekreacyjne Gminy Zator, 

4) prowadząc swoją działalność wpływają pozytywnie na otoczenie w szczególności poprzez zatrudnianie 
mieszkańców Gminy Zator, 

5) współpracują z Gminą Zator w zakresie promocji turystyki oraz zwiększenia i organizacji ruchu 
turystycznego.

3. Kandydaci do Nagrody Gospodarczej „Złota Łuska” w kategorii „Wybitne Zaangażowanie Społeczne” 
winni spełniać następujące warunki: 

1) wykazują się postawą prospołeczną wpływającą na rozwój Gminy Zator przejawiającą udzielaniem 
wsparcia organizacyjnego lub finansowego osobom potrzebującym i niedostosowanym społecznie, 
organizacjom i instytucjom społecznym, pomocy społecznej, instytucjom kulturalnym i oświatowym, 
parafiom, klubom sportowym, organizacjom zrzeszającym mieszkańców Gminy Zator itp., 

2) współpracują z Gminą Zator w zakresie realizacji projektów społecznych, 

3) podejmują przedsięwzięcia mające wpływ poprawę jakości życia mieszkańców Gminy Zator.

4.  Burmistrz Zatora powołuje Kapitułę Nagrody Gospodarczej określa jej skład, tryb i zasady pracy.

Rozdział 4.
Tryb Wyłaniania Laureatów Nagrody Gospodarczej Burmistrza Zatora 

§ 9. 

1. Nagroda Gospodarcza przyznawana jest raz w roku. 

2.  Nagroda przyznawana jest za rok kalendarzowy poprzedzający rok, w którym zgłaszane są kandydatury.

§ 10. 

1. Zgłoszenia kandydatur do Nagrody Gospodarczej przyjmowane są do dnia 20 stycznia każdego roku za 
wyjątkiem zgłoszeń o nagrody za rok 2013 które można zgłaszać do dnia 15 lutego 2014r. 

2.  Wnioski o przyznanie Nagrody Gospodarczej należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem 
„Nagroda Gospodarcza Burmistrza Zatora Złota Łuska za rok ....” w Biurze Obsługi Klienta Urzędu 
Miejskiego w Zatorze.

§ 11. 

Ocena kandydatur w odbywa się na podstawie złożonych wniosków na obowiązujących formularzach. 

§ 12. 

1. Kapituła Nagrody Gospodarczej dokonuje nominacji, maksymalnie po 2 nominacje w każdej kategorii 
i rekomenduje je Burmistrzowi Zatora 

2. Firmy nominowane, które nie zostały Laureatami Nagrody Gospodarczej, otrzymują Wyróżnienia. 

3. Burmistrz Zatora zatwierdza Laureatów Nagrody Gospodarczej i Wyróżnionych spośród zgłoszeń 
rekomendowanych przez Kapitułę. 

4. Nominacje do Nagrody Gospodarczej zostają ogłoszone po zatwierdzeniu przez Burmistrza Zatora. 

5. Oficjalne ogłoszenie Laureatów Nagród Gospodarczych i Wyróżnionych następuje w trakcie gali 
wręczenia Nagród Gospodarczych. 

Id: 2A60F93B-10B9-4EA3-9A94-45C1D3A943DA. Uchwalony Strona 4 z 6



6. Laureaci Nagrody Gospodarczej otrzymują statuetki „Złota Łuska” oraz dyplomy. 

7. Firmy Wyróżnione w otrzymują dyplomy. 

§ 13. 

W razie wątpliwości co do znaczenia zapisów niniejszego regulaminu charakter wiążący posiada 
interpretacja Burmistrza Zatora. 

  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Zatorze

dr inż. Stanisław Orlicki
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LII/402/14 
Rady Miejskiej w Zatorze 
z dnia 28 stycznia 2014 r. 

Id: 2A60F93B-10B9-4EA3-9A94-45C1D3A943DA. Uchwalony Strona 6 z 6




