
ZARZĄDZENIE NR 20/7/2018
BURMISTRZA DĘBNA

z dnia 31 grudnia 2018 r.

w sprawie zmiany zarządzenia nr 100/46/2012 z dnia 20.11.2012 r. w sprawie: zmian w Regulaminie 
Konkursu na Nagrodę Roku „Złoty Dąb” oraz wprowadzenia tekstu jednolitego.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 18 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. 
poz. 994 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§ 1. Postanawia się zmienić treść Regulaminu Konkursu na Nagrodę Roku „Złoty Dąb”
oraz wprowadzić tekst jednolity, który stanowi załącznik nr 1.

§ 2. Traci moc zarządzenie nr 100/46/2012 z dnia 20.11.2012 r. w sprawie: zmian w Regulaminie 
Konkursu na Nagrodę Roku „Złoty Dąb” oraz wprowadzenia tekstu jednolitego.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz Dębna

Grzegorz Kulbicki
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 20/7/2018

Burmistrza Dębna

z dnia 31 grudnia 2018 r.

REGULAMIN KONKURSU NAGRODA ROKU „ZŁOTY  DĄB”

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konkursu jest Burmistrz Dębna.

2. Nagrodę Roku „Złoty Dąb”, zwaną w dalszej części regulaminu Nagrodą Roku przyznaje się jako 
nagrodę indywidualną lub jako nagrodę zbiorową.

3. Nagrodę Roku przyznaje się za wybitne osiągnięcia i zasługi, mające znaczenie dla Gminy Dębno lub 
jej mieszkańców, a w szczególności te, które:

·przyczyniły się do promocji osiągnięć Gminy Dębno w kraju lub za granicą;

·przyczyniły się do rozwoju społecznego, gospodarczego lub kulturalnego gminy;

·przysporzyły gminie korzyści materialnych i duchowych.

4. W konkursie poddane zostaną ocenie wszelkie działania podejmowane w roku poprzedzającym 
przyznanie nagrody.

5. Wszystkie czynności organizacyjne związane z konkursem prowadzi Wydział Planowania
i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Dębnie.

§ 2. Warunki uczestnictwa

W konkursie mogą uczestniczyć osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające 
osobowości prawnej, organizacje pozarządowe oraz instytucje działające na terenie Gminy Dębno.

§ 3. Zgłaszanie kandydatów

1. Prawo zgłoszenia do konkursu mają osoby prawne i inne podmioty, a także grupy mieszkańców oraz 
pracownicy zakładów pracy.

2. W przypadku pracowników zakładów pracy oraz grupy mieszkańców do formularza zgłoszenia należy 
dołączyć listę poparcia (Załącznik nr 2 do regulaminu), co najmniej
20 osób.

3. Wzór zgłoszenia konkursowego stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

4. Udział w konkursie jest dobrowolny. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na udział
w konkursie własnoręcznym podpisem złożonym na zgłoszeniu konkursowym.

5. Prawo zgłoszenia do konkursu ma także kapituła oraz Rada Miejska w Dębnie.

6. Organy zarządzające podmiotów gospodarczych i organizacji społecznych nie mogą wnioskować na 
samych siebie.

7. Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie zgłoszenia do dnia 15 lutego każdego roku. Zgłoszenie 
należy dostarczyć w zamkniętej kopercie na adres:

Urząd Miejski w Dębnie 

Ul. Piłsudskiego 5 

74– 400 Dębno

Z dopiskiem: KONKURS  „ZŁOTY  DĄB”

8. O terminie zgłoszenia decyduje data wpływu do Urzędu. Wnioski niespełniające wymogów wzoru lub 
złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
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§ 3. Kapituła konkursu

1. Kapituła składa się z laureatów ostatnich czterech edycji. Przewodniczącym Kapituły jest Burmistrz 
Dębna.

2. Członkostwo w kapitule oraz udział w jej pracach mają charakter nieodpłatny.

3. W przypadku wyznaczenie zastępstwa członek kapituły musi wystosować pisemne upoważnienie dla 
osoby wyznaczonej w zastępstwie.

4. Pracami kapituły kieruje i prowadzi jej obrady przewodniczący kapituły.

5. Kapituła dokonuje wyboru laureata, kierując się  kryteriami, o których mowa
w § 1 ust. 4.

6. Kapituła dokonuje oceny zgłoszonych podmiotów do konkursu według procedur podjętych na 
inauguracyjnym posiedzeniu.

7. Kapituła wybiera laureata spośród kandydatów zgłoszonych do konkursu
i przedstawia go do ostatecznej akceptacji Burmistrza Dębna.

8. Kapituła ma prawo przyznać dodatkową nagrodę.

9. Kapituła ma prawo nie przyznania nagrody.

10. Kapituła zastrzega sobie prawo dyskwalifikacji uczestnika konkursu w przypadku podania przez 
Wnioskodawcę nieprawdziwych informacji.

11. Z posiedzenia Kapituły sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący kapituły. Do 
protokołu załącza się listę obecności członków kapituły biorących udział w obradach.

§ 4. Nagrody

1. Nagroda przyznawana jest w oparciu o werdykt Kapituły.

2. Nagrodą za największe osiągnięcie roku będzie przyznana Statuetka „ZŁOTY  DĄB  -  NAGRODA  
ROKU”

3. Wyróżnione podmioty mogą być nagradzane nie częściej niż raz na 5 lata.

4. Nagrodzony podmiot może używać logo przyznanej nagrody w celach reklamowych
i promocyjnych.

5. Oficjalne ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród przez Burmistrza Dębna nastąpi do 
30 czerwca każdego roku.

6. W imieniu Kapituły nagrodę „Złoty Dąb” wręcza Burmistrz Dębna lub w jego zastępstwie Zastępca 
burmistrza.

7. Informacja o wynikach konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej www.debno.pl  .  

§ 5. Dane osobowe

1. Uczestnicy, przystępując do Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych 
przez Organizatora w celach związanych z Konkursem, w tym
w celu wyłaniania i ogłaszania laureatów, przyznawania nagród, wydawania, odbioru
i rozliczania nagród. Podanie danych wymaganych w tym celu Regulaminem jest dobrowolne, ale niezbędne 
do zgłoszenia udziału w konkursie.

2. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Burmistrz Dębna.

3. Administrator zapewnia Uczestnikom prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich 
poprawiania, jak również żądania zaprzestania przetwarzania danych. Dane osobowe nie będą udostępniane 
innym podmiotom niż wskazane w Regulaminie.

§ 6. Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo: przerwania, zmiany zasad lub unieważnienia Konkursu bez 
podania przyczyny. Informacja o ewentualnych zmianach będzie publikowana na stronie internetowej 
www.debno.pl  .
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2. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.debno.pl  . 
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Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1

Zgłoszenie konkursowe
Nagroda „ZŁOTY DĄB”

1. Wnioskodawca…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(nazwa, adres)

2. Podmiot nominowany do otrzymania nagrody „ZŁOTY DĄB”.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(nazwa podmiotu / firmy / instytucji lub imię i nazwisko osoby fizycznej oraz adres siedziby /

zamieszkania)

3. Znaczące osiągnięcia w minionym roku:

………………………………………………………………….………………………………………………………………………..…..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………….……….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….............................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..................................................................................................

Pieczątka Instytucji

zgłaszającej

Podpis Osoby

zgłaszającej

Podpis

Uczestnika konkursu
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Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1

Lista mieszkańców Gminy Dębno popierających podmiot nominowany
do konkursu nagrody „Złoty Dąb”

Wpisując się na listę wyrażam równocześnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb
niezbędnych do przeprowadzenia konkursu nagrody „Złoty Dąb”, zgodnie z przepisami Rozporządzenia o Ochronie
Danych Osobowych (RODO).

Wiem, że podanie danych jest dobrowolne oraz że mam prawo kontroli przetwarzania danych, które mnie
dotyczą, prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest
Burmistrz Dębna.

Lp. Imię i nazwisko PESEL Adres Podpis

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.
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