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BURMISTRZA GNIEWKOWA

z dnia f,0-uju 2019r.

w sprawie wprowadzenie Regulaminu konkursu ,,Strażak Roku 2019'' dla
jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Gniewkowo

Na podstawie art. 30 ust. I i 2 oraz art. 31 oraz 33 ustawy z B marca 1990 r.
samorządzie gminnym (t.j, Dz. U. z 2oI9 r., poz. 506), zarz4dzam Co następuje:

$ 1. ogłasza się konkurs ,,Strazak Roku 2019',.

9 2. Zasady oraz tryb konkursu określa Regulamin konkursu stanowiący zaŁącznik do

n in iej sze go zarzqdzeni a.

$ 2. Wykonanie zarzqdzenia powierza się Sekretarzowi.

$ 3. Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem |$.os.zorsr.

;:: r.rp Lil-l til'l lS-IRZA



Załącznik
do Zzrządzenia Burmistrza Gniewkowa
Nr ul20t9 z dnia fu'Ds.zDtłr.

Regulamin konkursu ..Strażak Roku 2019,,

I. Postanowienia ogólne:

7. Organtzatorem konkursu jest Burmistrz Gniewkowa.

2. Nadanie ty.tułu '' Strazaka Roku 2019" jest wyróżnieniem honorowym, nadawanym za

szczegolne zaangazowanie i osiągnięcia w danym roku kalendarzowym.

3. Konkurs przeprowadzany jest nazasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

4. Konkurs dotyczy strażaków ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Gniewkowo.

II. Zasady wyboru ,, Strażaka Roku 2019".

1 . Ty.tuł ,, StraŻaka Roku 2019,, nadawany jest jeden raz w roku kalendarzowym.

2. Kandydata do wyboru na ,,StraŻaka Roku 2019,, typują zarządy danej jednostki

ochotniczej Straży Pożamej Gminy Gniew-kowo z miejscowości: Gniewkowo,

Kijewo, Murzynko. Gąski, Szadłowice. Murzy.nno. Wierzchosławice.

3. Kaida z wymienionych oSP może zgłaszac t-vlko jednego kandydata. kierując się

kryteriami podanymi ponizej.
4. Termin zgłoszenia kandydatów do tytułu ,' Strazaka Roku 2019" upływa z dniem 10

czerwcakażdego roku, biorąc pod uwagę osiągnięcia zapoprzedni rok kalendarzowy.

5. Zgłoszenia na|eŻy przesłać w formie pisemnej z podaniem imienia i nazwiska

kandydata wraz z uzasadnieniem wy'boru na adres Urząd Miejski w Gniewkowie' ul.

17 Stycznia l 1, 88 _ |40 Gniewkowo z dopiskiem na kopercie : ,,Strażak Roku 2019".

III. Kryteria nadania Ę"tułu ,, Strażak Roku 2019,,

1. Przy typowaniu kandydata do nadania tytułu ,, Strażaka Roku 2019" na|eĘ wziąó pod

uwagę następuj ące \Ąyyczne :
1) zasługi danego kandydata w rozwoju jednostki,

2) osiągnięcia w zakresie poprawy ochrony przeciwpożtarowej,

3) zaangażowanie w budowę lub modernizację obiektów strazackich,

4) dokumentowanie dziejów danej oSP,
5) inne osięgnięcia preferujące danego kandydata.

IV. Wybór kandydata na ,,Strażaka Rdku 2019,,z

L. Spośród kandydatów zgłoszonych do tytutu ,, Strażaka Roku 2019,, wybrany zostanie

jeden kandydat w danym roku kalendarzowym



2. Wyboru na ,, Strazaka Roku 2OI9. przęprowadzi Komisja Konkursowa, zwana da|ej

,,Komi sj a'' w składzi e okre ślonym pr zez or garńzator a.

3. Komisja podejmuje decyzje w oparciu o kryeria wskazane w niniejszym

Regulaminie.
4, Decyzje Komisji zapadają większością głosów, w kwestiach nierozstrzygniętych,

decyduj e głos przewodniczące g o, D ecy zj a Komisj i j est o stateczna.

5. Z posiedzenia Komisji Konkursowej zostanie sporządzony protokÓł.

6. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną w Biuletynie Informacji Publicznej, Facebooku

oIaZna stronie Urzędu Miejskiego w Gnięwkowie.

7. Zwycięzca w Konkursie na ,' Strażaka Roku 2079" otrzyma nagrodę ufundowan4

ptzez Organtzatora.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do:

1) przeprowadzeniarozmowy indywidualnej z kandydatem,

2) zorganizowania sesji zdjęciowej z kandydatem,

3) wykorzystania wykonanych zdjęć zawierających wizerunek kandydata oraz

zamteszczęnie informacji o działalności w danej jednostce'

BURMISTRZA


