
 
 

Regulamin przyznawania wyróżnienia 

Burmistrza Miasta i Gminy Olsztyn 

„Olsztyński Anioł Stróż” 
 

 

 
Postanowienia ogólne 

 

§1 
1. Wyróżnienie Burmistrza Miasta i Gminy Olsztyn ma na celu uhonorowanie 

osób fizycznych lub prawnych za szczególne zasługi na rzecz lokalnej 

społeczności oraz rozwoju i promocji Miasta i Gminy Olsztyn.  
2. Statuetka „Olsztyńskiego Anioła Stróża” jest rzeczowym wyrazem 

wyróżnienia. 
3. Wyróżnienie można otrzymać tylko jeden raz. 

 

§2 
Zasady i tryb przyznawania statuetki określa Regulamin przyznawania wyróżnienia 

Burmistrza Miasta i Gminy Olsztyn „Olsztyński Anioł Stróż”. 
 
 

Zasady i tryb przyznawania wyróżnień 
 

§3 
Wyróżnienie jest przyznawane w następujących kategoriach: 

a) Działalność społeczna i troska o człowieka 

b) Edukacja i kultura 

c) Sport i turystyka 

d) Gospodarka i przedsiębiorczość 

e) Inne szczególne zasługi. 

 

§4 

Wnioski o przyznanie wyróżnienia mogą składać: Burmistrz Miasta i Gminy 

Olsztyn, radni Rady Miejskiej w Olsztynie, rady sołeckie z terenu gminy, 

organizacje pozarządowe realizujące zadania na rzecz mieszkańców gminy, osoby 

fizyczne, prawne oraz inne podmioty. 

 

§5 
1. Wnioski o przyznanie wyróżnienia należy składać na formularzu wniosku, 

który stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. 



2. Wnioski należy składać do 15 stycznia 2023 roku w biurze obsługi 

interesanta Urzędu Miasta i Gminy Olsztyn, Plac Piłsudskiego 10, 42-256 

Olsztyn lub drogą elektroniczną na adres sekretariat@olsztyn-jurajski.pl 

Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

3. W przypadku stwierdzenia braków formalnych we wniosku wnioskodawca 

zostanie wezwany do ich usunięcia w terminie 3 dni od dnia doręczenia. 

 

Kapituła  

 

§6 

1. Członkami Kapituły, powoływanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Olsztyn, 

są: przewodniczący Rady Miejskiej w Olsztynie, dyrektor Gminnego Ośrodka 

Kultury, dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji, kierownik 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

2. Wyróżnienia przyznaje Burmistrz Miasta i Gminy Olsztyn na wniosek 

Kapituły. 

 

Ogłoszenie wyników 

§7 

Wręczenie statuetek „Olsztyńskiego Anioła Stróża” odbędzie się podczas Spotkania 

Noworocznego Burmistrza Miasta i Gminy Olsztyn 29 stycznia 2023 roku. 

 

Postanowienia końcowe 

§8 

W sytuacjach nie objętych regulaminem tryb postępowania określa Burmistrz 

Miasta i Gminy Olsztyn. 

 

§9 

Obsługę organizacyjną wyróżnienia „Olsztyński Anioł Stróż” zapewnia Referat 

Promocji i Turystyki Urzędu Miasta i Gminy Olsztyn. 

 

§10 

Informacje o możliwości składania wniosków oraz o przyznaniu wyróżnienia 

Burmistrza Miasta i Gminy Olsztyn „Olsztyński Anioł Stróż” będą umieszczane na 

stronie www.olsztyn-jurajski.pl. 
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