
ZARZĄDZENIE NR 39 
BURMISTRZA ŁASKU 

z dnia 26 lutego 2021 r. 

w sprawie przyjęcia Regulaminu Przyznawania Nagrody Burmistrza Łasku Róża 
Przedsiębiorczości 

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym   (tj. Dz.U. 
z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) zarządza się co następuje: 

§ 1. Uchyla się Zarządzenie NR 249/15 z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu 
Przyznawania Nagrody Burmistrza Łasku Róża Przedsiębiorczości 

§ 2. Wprowadza się Regulamin Przyznawania Nagrody Burmistrza Łasku Róża Przedsiębiorczości 
stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Oświaty Kultury Promocji 
i Spraw Społecznych, Urzędu Miejskiego w Łasku. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

   

Burmistrz Łasku 
 
 

Gabriel Szkudlarek 
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Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 39 

Burmistrza Łasku 

z dnia 26 lutego 2021 r. 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRODY BURMISTRZA ŁASKU 

RÓŻA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 
I.    POSTANOWIENIA WSTĘPNE 

1. Celem inicjatywy jest promocja Gminy Łask poprzez promowanie przedsiębiorczości oraz 
popularyzacja gospodarczych osiągnięć najlepszych przedsiębiorców w Gminie Łask. 
1) Jeżeli w Regulaminie używa się nazwy Gmina, rozumie się przez to Gminę Łask. 
2) Za przedsiębiorcę w rozumieniu Regulaminu rozumie się: przedsiębiorcę indywidualnego, 

prowadzącego indywidualną działalność, zarejestrowanego w ewidencji działalności gospodarczej, 
mającego miejsce zamieszkania bądź prowadzącego działalność na terenie Gminy; spółkę 
osobową, w której wszyscy wspólnicy mają miejsce zamieszkania na terenie Gminy; spółkę 
kapitałową mającą siedzibę zgłoszoną na terenie Gminy. 
2. Organizatorem przedsięwzięcia jest Burmistrz Łasku 

II.    POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE 
1. Zasady nominowania do nagrody 

1) Wydziału Oświaty Kultury Promocji i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Łasku nominuje 
do nagrody przyznawanej w kategoriach: handel, usługi, produkcja; 
2. Zgłoszenie 

1) Ankietę (stanowiącą załącznik do niniejszego regulaminu), umieszczoną na stronie internetowej 
należy wypełnić i przesłać w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Łasku ul. 
Warszawska 14, 98-100 Łask, Wydział Oświaty Kultury Promocji i Spraw Społecznych. 

2) Integralną częścią Ankiety, warunkującą udział w wyborze, jest złożenie następujących 
oświadczeń: 
a) Oświadcza się, że firma nie posiada zaległości w płaceniu wynagrodzeń pracowniczych. 
b) Oświadcza się, że firma nie posiada zaległości wobec kontrahentów, dochodzonych na drodze 

sądowej lub będących przedmiotem egzekucji. 
c) Oświadcza się, że wobec firmy nie toczą się postępowania upadłościowe, układowe ani 

postępowania karne (w tym wobec właścicieli, członków zarządu). 
d) Oświadcza się, że dane zawarte w Ankiecie są rzetelne i zgodne z rzeczywistością. 
e) Oświadcza się, że firma nie posiada zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie społeczne 

i zdrowotne. 
f) Oświadcza się, że firma nie posiada zaległości w płaceniu podatków w Urzędzie Skarbowym 

oraz w Gminie. 
3. Nominacje do nagrody 

1) Spośród nadesłanych ankiet Wydziału Oświaty Kultury Promocji i Spraw Społecznych wybierze 
nominowane przedsiębiorstwa, maksymalnie 3 w danej kategorii. 

2) Każdy z nominowanych zostaje oficjalnie powiadomiony o fakcie nominacji. 
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3) Burmistrz Łasku ma prawo indywidualnie potraktować kandydaturę mającą szczególny wkład 
w promocję Gminy w sytuacji, gdy nie jest to przedsiębiorca z siedzibą w Gminie lub gdy 
przedsiębiorca nie mieści się w żadnej z trzech wymienionych kategorii. W takim przypadku 
Burmistrz Łasku przyznaje wyróżnienie lub statuetkę z pominięciem procedur opisanych dla 
przedsiębiorcy. Treść wyróżnienia lub napisu na statuetce ustala każdorazowo Wydział Oświaty 
Kultury Promocji i Spraw Społecznych. 
4. Laureaci 

1) Burmistrz Łasku spośród nominowanych dokonuje wyboru jednego laureata w danej kategorii. 
2) Każdy z laureatów nabywa prawa do korzystania i posługiwania się nadanym tytułem do promocji 

firmy oraz własnych działań marketingowych. Warunkiem jest podawanie tytułu w pełnym 
brzmieniu. 

III.     POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Konkurs ogłaszany jest corocznie przez Burmistrza Łasku. 
2. Do udziału w konkursie mogą przystąpić podmioty, które prowadzą działalność gospodarczą 

minimum 3 lata. 
3. Nagroda Burmistrza Łasku Róża Przedsiębiorczości ma charakter honorowy. 
4. Wręczenie nagród odbędzie się na uroczystej gali. Termin wręczenia nagród wyznacza 

Burmistrz Łasku. 
5. Nadany tytuł laureata Róży Przedsiębiorczości może być odebrany wyłącznie przez Burmistrza 

Łasku 
6. Laureaci mogą przystąpić ponownie do konkursu nie częściej niż po 3 latach od otrzymania 

tytułu laureata.
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ANKIETA 
FIRMA 
KATEGORIA (usługi, handel, produkcja)  
DZIAŁ I - PODSTAWOWE PARAMETRY 

L.p. Kryterium 
Punktacja Ilość 

punktów 
Procentowe określenie przychodu działalności Państwa firmy 
w poszczególnych kategoriach (szacunkowe, np.80% usługi, 20% 
handel, 0% produkcja 

  

1 

USŁUGI % HANDEL % PRODUKCJA %   
Dotychczasowe osiągnięcia (czołowe miejsca 
w konkursach, wystawach, rankingach 
międzynarodowych czy ogólnopolskich) 

TAK NIE 
1-5 

 

Jeżeli TAK, to proszę wymienić: 

 

2 

 

  

Zatrudnienie ( umowa o pracę - średnia ilość pracowników w roku za 
trzy poprzednie lata ) 
-20....r  
-20....r . 
-20....r . 

1-5 

 

3 
W tym mieszkańcy Gminy Łask 
-20....r  
-20....r . 
- 20....r……………………………………  

  

Posiadany potencjał innowacyjny (patenty, wzory 
użytkowe, licencje, certyfikaty itp.) 

TAK NIE 
1-5  

Jeżeli TAK, to proszę je wymienić: 

 
4 

 

  

Szczególnie istotne produkty lub usługi TAK NIE 
1-5  

Jeżeli TAK, to proszę je wymienić: 

 
5 

 

  

Nakłady inwestycyjne w trzech ostatnich latach ( rodzaj inwestycji, 
kwota w tys. zł ) 
-20....r  
-20....r  
-20....r  

1-5 

 

6 

W tym w Gminie Łask - 201...r    

 -20....r  
-20....r  
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7 

Dynamika osiąganych przychodów w ostatnich trzech latach ( 
przyjmujemy rok poprzedni jako 100%, przykładowo : [2018 x 100] / 
2017 = dynamika za 2018 r w % 
-20....r  
-20....r  
-20....r  

1-5 

 

Pozyskane środki zewnętrzne (przedakcesyjne, 
akcesyjne, z PUP, inne) 

TAK NIE 
1-5  

Jeżeli TAK, to proszę je wymienić 

 
8 

 

  

Tworzenie pozytywnego wizerunku Gminy Łask TAK NIE 1-5  
Jeżeli TAK, to proszę je wymienić: 

 
9 

 

  

Oddziaływanie na otoczenie (sponsoring, darowizny, 
udział w akcjach charytatywnych, wspomaganie 
organizacji pożytku publicznego itp. z podaniem kwoty  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
kwoty) 

TAK NIE 
1-3 

 

Jeżeli TAK, to proszę je wymienić 

 

10 

 

  

Inny wkład w rozwój Gminy Łask, samorządności TAK NIE 1-3  
Jeżeli TAK, to proszę je wymienić: 

 
11 

 

  

SUMA PUNKTÓW   

W przypadku braku miejsca proszę dołączyć opis w dowolnej formie z przywołaniem punktu, który 
ulega rozszerzeniu. W informacjach dotyczących pkt.1 oraz 7-10 proszę podać, jakie okresy. 

DZIAŁ II - OŚWIADCZENIA I ZAŁĄCZNIKI 
Proszę wykreślić oświadczenie, które nie jest zgodne z prawdą i obowiązkowo potwierdzić całość 

podpisem. Oświadczenie dotyczy bieżącego okresu i przedmiotowego roku. 
1. Oświadcza się, że firma nie posiada zaległości w płaceniu wynagrodzeń pracowniczych. 
2. Oświadcza się, że firma nie posiada zaległości wobec kontrahentów, dochodzonych na drodze 

sadowej lub będących przedmiotem egzekucji. 
3. Oświadcza się, że wobec firmy nie toczą się postępowania upadłościowe, układowe ani 

postepowania karne ( w tym wobec właścicieli lub członków zarządu). 
4. Oświadcza się, że dane zawarte w dziale I Ankiety są rzetelne i zgodne z rzeczywistością. 
5. Oświadcza się, że firma nie podsiada zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie społeczne 

i zdrowotne. 
6. Oświadcza się, że firma nie posiada zaległości w płaceniu podatków w Urzędzie Skarbowym 

oraz w Gminie. 
podpis osoby upoważnionej do reprezentowania
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