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Burmistrza Łasku 

z dnia 22 listopada 2022 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  na terenie Gminy; osobę prowadzącą działalność rolniczą na ternie Gminy. 

2. Organizatorem przedsięwzięcia jest Burmistrz Łasku. 

II.    POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE 

1. Zasady nominowania do nagrody  

1) Wydział 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 podpisanie oświadczeń: 

a) Oświadcza się, że Przedsiębiorca nie posiada zaległości w płaceniu wynagrodzeń pracowniczych. 

b) Oświadcza się, że Przedsiębiorca nie posiada zaległości wobec kontrahentów, dochodzonych na 
drodze sądowej lub będących przedmiotem egzekucji. 

c) Oświadcza się, że wobec Przedsiębiorcy 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 Przedsiębiorca nie posiada zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie 
społeczne i zdrowotne. 

f) Oświadcza się, że Przedsiębiorca nie posiada zaległości w płaceniu podatków w Urzędzie 
Skarbowym oraz w Gminie. 

3. Nominacje do nagrody  

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

2) Każdy z nominowanych zostaje oficjalnie powiadomiony o fakcie nominacji. 

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 lub 
rolniczą 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. Tytuł laureata Róży Przedsiębiorczości może być odebrany unieważniony wyłącznie przez 
Burmistrza Łasku, w sytuacji gdy laureat w sposób niewłaściwy posługuje się tytułem. 

6. Laureaci mogą przystąpić ponownie do konkursu nie szybciej niż po 3 latach od daty otrzymania 
tytułu laureata. 


