
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 439 / 2018  

Wójta Gminy Dopiewo 

z dnia 19 listopada 2018 r.  

 

Regulamin przyznawania Nagrody Wójta Gminy Dopiewo  

„Dopiewski FILAR” 

 

§ 1 

1. Nagroda Wójta Gminy Dopiewo „Dopiewski FILAR”” – zwana dalej Nagrodą - ma charakter 

honorowy i jest przyznawana raz w roku w trzech kategoriach: 

 Animator  

 Ambasador 

 Super - Filar 

2. Celem Nagrody w formie statuetki jest uhonorowanie i docenienie osób fizycznych: 

działaczy społecznych, przedsiębiorców, nauczycieli, twórców kultury, przedstawicieli 

instytucji, organizacji i grup nieformalnych, które w sposób szczególny przyczyniają się do 

rozwoju i promocji Gminy Dopiewo. 

§ 2 

1. Nagrodę przyznaje się za szczególne osiągniecia w zakresie: 

a) w kategorii „Animator” – za prowadzenie działalności na rzecz integracji różnych 

środowisk, działalność społeczną i organizatorską na terenie Gminy Dopiewo  

w różnych jej wymiarach; 

b) w kategorii „Ambasador” – za upowszechnianie i promocję dobrego imienia Gminy 

Dopiewo poza jej granicami poprzez własny dorobek i osiągnięcia w różnych 

dziedzinach.  

c) w kategorii „Super - Filar”  – za całokształt działalności na różnych polach aktywności 

i dawanie dobrego przykładu. 

2. Nagrody przyznawane będą raz w roku. 

 

§ 3 

1. Zgłoszenia kandydatów do Nagrody składane są w Biurze Podawczym Urzędu Gminy 

Dopiewo, ul. Leśna 1c, w terminie wyznaczonym przez Wójta Gminy Dopiewo: nie 

krótszym niż miesiąc i kończącym się 31 grudnia roku poprzedzającego przyznanie 

Nagrody.  

2. Zgłoszenia kandydatów do Nagrody, wraz z uzasadnieniem, mogą być składane przez:  

 osoby fizyczne zamieszkujące na terenie Gminy Dopiewo,  

 osoby prawne posiadające siedzibę na terenie Gminy Dopiewo,  

 przedstawicieli biznesu Gminy Dopiewo, 

 instytucje i organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Dopiewo,  

 grupy nieformalne działające na terenie Gminy Dopiewo,  

 członków Kapituły Konkursu. 



3. Zgłoszenie powinno odbywać się za pośrednictwem „Formularza do zgłoszenia kandydata 

do Nagrody Wójta Gminy Dopiewo – Dopiewski FILAR” i zawierać następujące elementy: 

- imię i nazwisko, numer telefonu zgłaszającego, 

- oświadczenie zgłaszającego, 

- imię i nazwisko kandydata, 

- oświadczenie kandydata, 

- kategorię, w której kandydat jest nominowany, 

- uzasadnienie kandydatury. 

4. Zgłaszający powinien dołączyć do „Formularza” wymienionego w pkt 3 „Informację  

o Przetwarzaniu Danych Osobowych” w dwóch egzemplarzach – jednym podpisanym 

przez Zgłaszającego, drugim – podpisanym przez Kandydata. 

5. Po terminie zgłaszania wniosków Wójt Gminy powołuje Kapitułę Konkursową.  

6. Kapitułę przyznającą Nagrody tworzą: 

 Wójt Gminy Dopiewo, 

 Zastępca Wójta Gminy Dopiewo, 

 Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury w Dopiewie, 

 Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dopiewie, 

 Kierownik Referatu Promocji i Rozwoju Gminy w Urzędzie Gminy Dopiewo, 

 Przedstawiciel organizacji pozarządowej działającej na terenie Gminy Dopiewo, 

 Przedstawiciel przedsiębiorstwa działającego na terenie Gminy Dopiewo. 

Przewodniczącym Kapituły jest każdorazowo Wójt Gminy Dopiewo, a w razie jego 

nieobecności obowiązki Przewodniczącego pełni Zastępca Wójta Gminy Dopiewo, który 

jest Wiceprzewodniczącym Kapituły. 

7. Kapituła rozpatruje złożone wnioski w terminie do 10 dni liczonych od dnia upływu terminu 

zgłaszania kandydatów. 

8. Spośród zgłoszonych kandydatur Kapituła wybiera Laureatów Nagrody w każdej z 

kategorii. 

9. Decyzję, co do wyboru nagrodzonych Kapituła przyjmuje drogą konsensusu.  

10. W przypadku braku zgodności wśród członków Kapituły, Przewodniczący zarządza 

głosowanie jawne, poprzez poniesienie ręki.  Statuetki przyznane zostają osobom, które w 

danej kategorii uzyskały największą ilość głosów. W przypadku, gdy dwóch lub więcej 

kandydatów uzyska jednakową ilość głosów decyzję o wyborze jednego z nich podejmuje 

Przewodniczący.   

11. Kapituła zobowiązuje się nie ujawniać przebiegu obrad. 

12. Postanowienia kapituły są nieodwołalne. 

 

§ 4 

1. Nagrody wręczane są raz w roku, podczas uroczystości zorganizowanej przez Gminę 

Dopiewo.  

2. O terminie i miejscu wręczenia nagrody Laureaci są informowani w zwyczajowo przyjęty 

sposób, tj. za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej lub telefonicznie. 

 


