
         Załącznik Nr 1 

         do Zarządzenia Nr 0050.30.2011 

         Burmistrza Wąbrzeźna 

         z dnia 17 marca 2010 r. 

 

 

Regulamin przyznawania 

Statuetek Burmistrza Wąbrzeźna 
 

 

§ 1 

1. Statuetki Burmistrza Wąbrzeźna, zwane dalej „Statuetkami”, przyznawane są osobom 

fizycznym i prawnym, organizacjom i innym podmiotom działającym na rzecz Wąbrzeźna, w 

celu wyróżnienia ich zasług, wybitnych osiągnięć i aktywności. 

2. Statuetki są przyznawane w następujących kategoriach: 

a) Mecenas Kultury i Sportu, 

b) Lider Przedsiębiorczości, 

c) Aktywny Obywatel/Aktywna Organizacja, 

d) Nagroda Specjalna 

3. Statuetki mogą być przyznawane za osiągnięcia indywidualne lub zespołowe. 

 

 

§ 2 

1. Wnioski o przyznanie statuetek mogą składać: 

a) organy i jednostki samorządowe, 

b) organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, związki, fundacje), 

c) osoby prawne, 

d) osoby fizyczne. 

 2. Wniosek można pobrać w Wydziale Rozwoju Miasta w Urzędzie Miejskim w Wąbrzeźnie, 

pok. 16, oraz ze strony internetowej Urzędu: www.wabrzezno.com 

3. Wnioski w sprawie przyznawania statuetek należy składać w terminie do dnia 

15 maja w Wydziale Rozwoju Miasta lub przesłać na adres: 

Urząd Miejski, ul. Wolności 18, 

87-200 Wąbrzeźno, z dopiskiem: Statuetki Burmistrza Wąbrzeźna. 

4. W razie stwierdzenia braków formalnych wnioskodawca jest zobowiązany do ich 

usunięcia w terminie 7 dni od dnia powiadomienia. 

5. Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku: 

1) złożenia po terminie, 

2) cofnięcia przez wnioskodawcę, 

3) rezygnacji kandydata, 

4) braków formalnych, jeśli nie usunięto ich w terminie. 

 

 

§ 3 

1. O wyborze laureata w poszczególnych kategoriach decyduje Kapituła konkursowa, zwana 

dalej „Kapitułą”, powołana przez Burmistrza Wąbrzeźna. 

2  Burmistrz wyznacza skład kapituły na okres roku.  

http://www.wabrzezno.com/


3. Pracą Kapituły kieruje Przewodniczący.  

4. Obrady kapituły są tajne. 

5. Po zakończeniu prac Kapituła sporządza protokół. 

6. Członkowie Kapituły uczestniczą w jej pracach nieodpłatnie. 

7. Decyzja Kapituły jest zatwierdzana przez Burmistrza Wąbrzeźna. 

8. Statuetka w ramach Nagrody Specjalnej jest przyznawana uznaniowo przez Burmistrza 

Wąbrzeźna. 

§ 4 

Statuetka jest przyznawana za: 

a) wspieranie finansowe, rzeczowe i organizacyjne rozwoju kultury i sportu  w mieście  

 - Mecenas Kultury i Sportu. 

b) dynamiczny rozwój gospodarczy, szczególne osiągnięcia i zasługi dla rozwoju miasta, 

promowanie miasta w kraju i za granicą  

- Lider Przedsiębiorczości, 

c) wkład w rozwój idei społeczeństwa obywatelskiego w mieście, wybitną działalność 

charytatywną i filantropijną - Aktywny Obywatel/Aktywna Organizacja, 

d) szczególne osiągnięcia i zasługi dla miasta i jego mieszkańców, promowanie miasta i 

popularyzowanie osiągnięć jego mieszkańców przez osoby lub instytucje spoza Wąbrzeźna 

- Nagroda Specjalna. 

 

§ 5 

1. Dopuszcza się nieprzyznanie statuetki lub przyznanie jej więcej niż jednemu 

kandydatowi w każdej kategorii. 

2. Trzykrotne przyznanie statuetki tej samej osobie/podmiotowi w tej samej kategorii jest 

równoznaczne z przyznaniem ZŁOTEJ STATUETKI. 

3. Przyznanie ZŁOTEJ STATUETKI skutkuje uniemożliwieniem rekomendacji podmiotu/osoby 

przez Kapitułę konkursową w tej samej kategorii w następnych latach.  

4. ZŁOTĄ STATUETKĘ w kategorii Mecenas Sportu i Kultury może otrzymać osoba/firma, 

która dwukrotnie w ubiegłych latach otrzymała Statuetkę w kategorii Mecenas Sportu lub 

Mecenas Kultury. 

4. Ogłoszenie wyników i wręczenie statuetek odbędzie się podczas obchodów „Dni Wąbrzeźna”. 

5. Regulamin konkursu dostępny jest w Urzędzie Miejskim w Wąbrzeźnie (pok. 16) oraz na 

stronie internetowej www.wabrzezno.com. 

6. Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać w Urzędzie Miejskim 

w Wąbrzeźnie, w Wydziale Rozwoju Miasta, pok. 16, tel. 056 688 45 40. 

7. W kwestiach nieprzewidzianych niniejszym regulaminem głos rozstrzygający ma Burmistrz 

Wąbrzeźna. 
 

 

 


