
 

ZARZĄDZENIE NR 19/2016 

BURMISTRZA KARCZEWA 

z dnia 26 stycznia 2016 roku 

 
w sprawie zasad przyznawania Statuetki Kupca Melchiora Walbacha  

 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 

2015 r., poz. 1515 z późn. zm.
1
) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. 1. Ustanawia się Statuetkę  Kupca Melchiora Walbacha, zwaną dalej „statuetką”, 

przyznawaną za zasługi na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w Gminie Karczew oraz w uznaniu 

dla działań i inicjatyw podejmowanych przez przedsiębiorców na rzecz współpracy z 

Samorządem Gminy Karczew. 

2. Szczegółowe zasady przyznawania statuetki określa regulamin stanowiący Załącznik 

Nr 1 do niniejszego Zarządzenia. 

 

§ 2. 1. Opis statuetki: 

1) statuetka ma wysokość 25 cm, jest wykonana ze szkła, w górnej części statuetki widnieje koło 

o średnicy 7 cm z podobizną Melchiora Walbacha z napisem po obwodzie „MELCHIOR 

WALBACH”; 

2) poniżej podobizny widnieje napis: „STATUETKA KUPCA MELCHIORA WALBACHA dla 

(wielkimi literami nazwa wyróżnionego podmiotu) za wkład w rozwój lokalnej 

przedsiębiorczości oraz wzorową współpracę z Samorządem Gminy Karczew”; 

3) poniżej napisu znajduje się herb Gminy Karczew oraz napis „Burmistrz Karczewa Władysław 

Dariusz Łokietek”; 

4) na samym dole napis: „Karczew (rok nadania statuetki)”. 

2. Wygląd graficzny statuetki przedstawia Załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia. 

 

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy. 

 

        § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  
 

 

 

 

 

Burmistrz Karczewa 

           inż. Władysław Dariusz Łokietek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________ 
1 
Zmiany  tekstu  jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2015 r. poz. 1890. 



 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1  

do ZARZĄDZENIA NR 19/2016 

BURMISTRZA  KARCZEWA 

z dnia 26 stycznia 2016 roku 

 

 

 

REGULAMIN 

przyznawania Statuetki  Kupca Melchiora Walbacha 
 

§ 1. 1 Statuetka Kupca Melchiora Walbacha, zwaną dalej „statuetką”, przyznawana jest za 

zasługi na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w Gminie Karczew oraz w uznaniu dla działań i 

inicjatyw podejmowanych przez przedsiębiorców na rzecz współpracy z Samorządem Gminy 

Karczew. 

2. Uhonorowany statuetką może być przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą 

na terenie Gminy Karczew 

3. Statuetkę przyznaje Burmistrz Karczewa Zarządzeniem. 

4. Statuetka może być przyznana tylko raz.  

 

§ 2. 1. Statuetkę przyznaje Burmistrz Karczewa z własnej inicjatywy lub na wniosek 

jednostek organizacyjnych zrzeszających przedsiębiorców. 

2. Wniosek do Burmistrza o przyznanie statuetki przedsiębiorcy powinien zawierać: 

1) nazwę przedsiębiorcy i jego siedzibę, 

2) numer właściwego rejestru, jeżeli kandydat do statuetki podlega wpisowi do rejestru, 

3) opis działań przedsiębiorcy wraz z uzasadnieniem wskazującym okoliczności, o których mowa 

w § 1 ust. 1 niniejszego regulaminu, 

4) datę i podpis/y wnioskodawcy/ów, 

5) dane teleadresowe wnioskodawcy/ów (adresy e-mail, numery telefonów). 

 

§ 3. Statuetkę wręcza Burmistrz Karczewa lub osoba przez niego upoważniona. 

 

§ 4. 1. Ewidencję statuetek oraz obsługę kancelaryjno-techniczną w tym zakresie 

prowadzi Sekretariat Urzędu Miejskiego w  Karczewie. 

2. Koszty wykonania statuetki oraz wydatki związane z jej przyznawaniem pokrywane są 

z budżetu Gminy Karczew.  

  

 

 
 

Burmistrz Karczewa 

           inż. Władysław Dariusz Łokietek 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ZAŁĄCZNIK NR 2  

do ZARZĄDZENIA Nr 19/2016 

BURMISTRZA KARCZEWA 

z dnia 26 stycznia 2016 roku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STATUETKA KUPCA 

MELCHIORA WALBACHA 

dla 

(przedsiębiorca) 
 

za wkład w rozwój  
lokalnej przedsiębiorczości  
oraz wzorową współpracę  

z Samorządem Gminy Karczew  
 
 

Burmistrz Karczewa 
Władysław Dariusz Łokietek 

 

 

 

 

 

 

 


