
 
 

Załącznik 
do Zarządzenia nr 0151-51/09 
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino 
z dnia 30 kwietnia 2009r. 

 
Regulamin Konkursu 

„Wyróżnienie Burmistrza za promocję Miasta i Gminy Gryfino” 
 

1.  Ustanawiam wyróżnienie – statuetkę „Gryfińskiego Wodnika”,  
dla uhonorowania osób fizycznych i prawnych, instytucji i organizacji pozarządowych, które 
w wyjątkowy sposób przyczyniają się do promowania Miasta i Gminy Gryfino w różnych 
dziedzinach życia społecznego i gospodarczego, które w szczególny sposób zasłużyły się dla 
samorządowej wspólnoty lokalnej. 

 
2.  Wyróżnienia, o którym mowa w punkcie 1. będzie przyznawane rokrocznie  

za rok poprzedzający w dziesięciu następujących kategoriach: 
• animator sportu 
• animator turystyki 
• sportowiec roku 
• kreator kultury i sztuki 
• twórca roku 
• sponsor roku 
• przedsiębiorca roku 
• lider organizacji pozarządowych 
• lider współpracy międzynarodowej 
• ambasador dobrych idei. 

 
3.  Każdorazowo kolejna edycja konkursu dotyczy roku poprzedzającego przyznanie    

wyróżnienia. 
 
4.  Wyróżnienie przyznawane będzie decyzją Kapituły powołanej przez  

Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino. 
 
5.  W skład Kapituły pierwszej edycji konkursu wchodzą:  

• Burmistrz Miasta i Gminy, 
• Sekretarz Miasta i Gminy – jako sekretarz Kapituły, 
• kierownik Biura Informacji i Promocji Urzędu Miasta i Gminy, 
• przewodniczący Gryfińskiej Rady Kultury, 
• przewodniczący Gryfińskiej Rady Sportu, 
• Przewodniczący Rady Miejskiej, 
• Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, 
• Przewodniczący Komisji  Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego, 
• Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej 
• Przewodniczący Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej,  

Inwestycji i Ochrony Środowiska. 

6.  W skład Kapituły kolejnych edycji konkursu wchodzą: 

• Burmistrz Miasta i Gminy, 



 
 

• wszyscy dotychczasowi laureaci konkursu,  
• Sekretarz Miasta i Gminy – jako sekretarz Kapituły. 

7.   Propozycje osób wskazywanych do nominacji w poszczególnych kategoriach mogą  
do dnia 31 grudnia każdego roku - przedstawiać: 

• Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino, 
• Radni Rady Miejskiej w Gryfinie, 
• Sołtysi Gminy Gryfino, 
• laureaci konkursu z lat minionych, 
• instytucje publiczne, przedsiębiorcy, 
• organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe), 
• mieszkańcy gminy. 
 
Wniosek dotyczący nominacji powinien zawierać proponowaną kandydaturę wraz z 
wyszczególnieniem kategorii oraz uzasadnieniem wniosku. 
Dotychczasowy laureat może być zgłoszony ponownie w kolejnych edycjach konkursu. 
 

8.  Kapituła spotyka się na pierwszym posiedzeniu do 15 stycznia następnego roku. 
 

a/ Na początku posiedzenia Kapituła zwykłą większością głosów  
wybiera spośród swojego składu: 

• Przewodniczącego Kapituły - który kieruje jej pracą, 
•  5-osobową Komisję Skrutacyjną wraz z protokolantem.  

b/ Kapituła szczegółowo zapoznaje się z kandydaturami podmiotów zgłoszonych do 
nominacji - przez podmioty wymienione w pkt. 7. 
c/ Po zamknięciu listy z propozycjami członkowie Kapituły otrzymują formularze  
do głosowania. 
d/ Na formularzach każdy członek Kapituły ze wszystkich zgłoszonych propozycji w danej 
kategorii wybiera trzy podmioty, które jego zdaniem powinny być nominowane.  
e/Każdej z tych trzech wybranych osób/podmiotu odpowiada 1 punkt.  
Głosowanie jest pisemne i tajne. 
f/ Po zliczeniu wszystkich punktów przez Komisję Skrutacyjną, trzy osoby/podmioty  
w każdej z kategorii, które otrzymały największą ilość punktów zostają „nominowane do 
wyróżnienia”.  
g/W przypadku, gdy więcej osób/podmiotów otrzyma taką samą liczbę punktów  
o nominacji decyduje Kapituła w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.  
h/W przypadku braku rozstrzygnięcia w trakcie głosowania jawnego,  
decydujący głos ma Przewodniczący Kapituły. 
i/ Jeżeli wśród zgłoszonych kandydatów do nominacji znajduje się członek Kapituły, 
nie bierze on udziału w głosowaniu w danej kategorii. 
j) Kapituła, celem wybrania jednego laureata w każdej kategorii zarządza drugie glosowanie 
podczas jednego posiedzenia. Regulamin dla obu głosowań jest taki sam. 
k) Na dostarczonych przez Sekretarza Kapituły formularzach członkowie Kapituły w 
głosowaniu tajnym wybierają z 3 nominowanych w każdej kategorii- jeden podmiot, który 
ich zdaniem powinien otrzymać statuetkę Gryfińskiego Wodnika. 
l/Każdej z wybranych osób/podmiotów odpowiada 1 punkt. Głosowanie jest pisemne i tajne. 
m/Po zliczeniu wszystkich punktów przez Komisję Skrutacyjną, jedna osoba/podmiot w 
każdej z kategorii, która otrzymała największą ilość punktów zostanie laureatem wyróżnienia.  



 
 

n) Członkowie Kapituły zobowiązani są do zachowania w tajemnicy wyników głosowania aż 
do chwili wręczenia wyróżnień. 

 
9.  Kapituła  jest zobowiązana do upublicznienia wiadomości w mediach i na stronie 

internetowej Miasta i Gminy Gryfino dotyczących przyznanych nominacji.  
  
10.  Za publikację wyników prac Kapituły odpowiada Biuro Informacji i Promocji Urzędu Miasta 

i Gminy. 
 
12. Uroczysta Gala wręczenia odbywać się będzie w miejscu wyznaczonym przez organizatora, 

którego termin wyznacza Burmistrz Miasta i Gminy. Podczas Gali nastąpi przedstawienie 
kandydatur w poszczególnych kategoriach wraz z wręczeniem wyróżnienia.  

 
13.  Laureat otrzymuje statuetkę i dyplom stanowiący potwierdzenie tego wyróżnienia.  

Nazwiska zwycięzców oraz dane wyróżnionych podmiotów zostaną podane do publicznej 
wiadomości w mediach, na oficjalnej stronie Miasta i Gminy Gryfino. 

 
14.  Osoby wyróżnione mają prawo do wykorzystywania wyróżnienia do promocji własnego 

wizerunku.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


