
Zarządzenie Wewnętrzne Nr 48 /2008
Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 15 grudnia 2008 r.

w  sprawie  zasad  przyznawania  Nagrody  Specjalnej  Burmistrza  Gminy 
Goleniów BARNIM

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 
558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 
717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 
172, poz. 1441 i  Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 oraz z 2008 r. Nr 180, 
poz. 1111) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się “Zasady przyznawania Nagrody Specjalnej Burmistrza Gminy 
Goleniów BARNIM” określone w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Tracą moc zarządzenia Burmistrza Gminy Goleniów;

1) Nr 1/2005 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 10 stycznia 2005 r. w 
sprawie ustanowienia Nagrody Specjalnej Burmistrza Gminy Goleniów i 
powołania Kapituły Nagrody Specjalnej Burmistrza Gminy Goleniów.

2) Nr 313/2005 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 30 grudnia  2005 r. o 
zmianie zarządzenia   w sprawie ustanowienia Nagrody Specjalnej 
Burmistrza Gminy Goleniów i powołania Kapituły Nagrody Specjalnej 
Burmistrza Gminy Goleniów.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Administracji i  
       Spraw Społecznych. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                                                                                               Burmistrz Gminy Goleniów 

                                                                                                   Andrzej Wojciechowski 

Opracowały:
Dorota Rybarska Jarosz
Marzena Domańska
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Załącznik  Nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 48/2008
Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 15 grudnia 2008 r.

Zasady przyznawania
Nagrody Specjalnej Burmistrza Gminy Goleniów BARNIM

Rozdział 1. Potencjalni beneficjenci, kategorie Nagrody. 

1.Nagrodę  specjalną  Barnim przyznaje  Burmistrz  Gminy Goleniów podmiotom 
fizycznym  i/lub  prawnym,  jako  wyraz  uznania  za  działalność  o  szczególnych 
walorach  dla  środowiska  lokalnego,  służącą  promocji  Gminy,  poszerzaniu  jej 
oferty gospodarczej, kulturalnej, społecznej, edukacyjnej, sportowej, turystycznej, 
a także naukowej. 

2.Nagrodę przyznaje się w trzech kategoriach:

a)Człowiek Roku – nagroda dla osoby fizycznej,
b)Firma Roku – nagroda dla podmiotu prawnego (przedsiębiorstwa, organizacji, 
instytucji, konsorcjum, spółki itp.),
c)Wydarzenie Roku – nagroda za spektakularne przedsięwzięcie,  kampanię, 
akcję społeczną lub inną, wręczana osobie fizycznej lub prawnej. 

Rozdział 2. Przedmiot Nagrody, terminy organizacyjne.

1.Przyznaje się jedną Nagrodę, najwyżej dwie, w danej kategorii za dany rok, aby 
zaznaczyć wyjątkowość działań wybranych podmiotów, a jednocześnie podkreślić 
rangę i prestiż wyróżnienia. 

2.Nagroda  jest  przyznawana  raz  w  roku,  najpóźniej  do  końca  lutego,  po 
podsumowaniu dokonań zgłoszonych podmiotów – za rok poprzedni. 

3.Wręczenie nagród odbywa się na specjalnie w tym celu organizowanej  gali, 
mającej charakter imprezy otwartej dla lokalnej społeczności.

4.Nagroda  ma  charakter  honorowy.  Składa  się  na  nią:  statuetka  z  brązu, 
przedstawiająca  Księcia  Barnima  I,  założyciela  miasta  Goleniów  oraz  list 
przewodni przyznający tytuł w odpowiedniej kategorii. 

5.Informacje  o  Laureatach  są  jawne  i  mogą  być  zamieszczane  w  lokalnych 
publikatorach:  internecie,  prasie  lokalnej,  okolicznościowych  wydawnictwach 
Goleniowa.
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Rozdział 3. Wyłanianie kandydatów, Kapituła.

1.Burmistrz, dla zbadania wniosków powołuje grupę roboczą, której zadaniem jest 
sprawdzenie,  czy  wnioski  oraz  zgłoszeni  kandydaci  spełniają  kryteria  ogólne 
Nagrody. 

2.Kryteria  te  stanowią  załącznik  nr  1 do  niniejszych  “Zasad  przyznawania 
Nagrody Specjalnej Burmistrza Gminy Goleniów BARNIM”.

3.Skład grupy roboczej Nagrody jest stały i stanowią go:
−dyrektor Wydziału Administracji i Spraw Społecznych,
−dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu,
−dyrektor Wydziału Rozwoju Lokalnego, Promocji i Turystyki.

4. Dla  zobiektywizowania  procesu  oceny i  wyłaniania  Laureatów,  Burmistrz  w 
drodze zarządzenia powołuje Kapitułę, w skład której wchodzą:

a) skład stały:
1)Burmistrz – przewodniczący składu,
2)Przewodniczący Rady Miejskiej,
3)Zastępca burmistrza,
4)Sekretarz Gminy,
5)dyrektor Wydziału Gospodarki Gminnej,
6)dyrektor Goleniowskiego Domu Kultury,
7)dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji,
8)przedstawiciel Goleniowskiej Rady Organizacji Pozarządowych.

b) Skład zmienny, Laureaci  Barnima z poprzedniego roku:
1)Laureat w kategorii Człowiek Roku,
2)Laureat w kategorii Firma Roku,
3)przedstawiciel Laureatów/Laureata – w kategorii Wydarzenie Roku.

Rozdział 4. Kandydaci, wnioski, procedura zgłaszania.

1.Kandydatury  do  nagrody  zgłasza  się  na  odpowiednich  formularzach, 
stanowiących załącznik nr 2 do niniejszych zasad, dostępnych również na stronach 
internetowych Gminy Goleniów, do dnia 7 stycznia każdego roku. 

2.Wnioski mogą składać:
a)Instytucje publiczne,
b)Organizacje społeczne,
c)Przedsiębiorstwa prywatne,
d)Grupy obywatelskie, nieformalne, liczące co najmniej 10 osób.
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3.Grupa  robocza  w  terminie  dziesięciu  dni  od  zamknięcia  terminu  naboru 
wniosków: odrzuca wnioski niespełniające kryteriów, wyłania - zgodne z kryteriami i 
przedstawia je Burmistrzowi wraz z protokołem posiedzenia.

4.Kapituła zbiera się na posiedzeniu wyłaniającym Laureatów nie później niż trzy 
tygodnie od zamknięcia naboru wniosków.

5.Ocena kandydatów ma charakter  punktowy,  a dokonywana jest  indywidualnie 
przez  wszystkich  członków  Kapituły.  Oceny  indywidualne  są  sumowane  i 
porównywane. Każdy członek Kapituły przyznaje kandydatowi punkty od 1 do 3. 
Kandydat, aby otrzymać miano Laureata Nagrody, musi otrzymać minimum 50% 
głosów możliwych do uzyskania od wszystkich członków Kapituły. 

(Przykład: przy składzie Kapituły liczącym 10 osób, możliwe jest do zdobycia 
przez jednego kandydata 30 pkt. /10 osób x max.3 pkt = 30/. Minimum, jakie 
wymagane jest do zaakceptowania tej kandydatury wynosi 50%, czyli 15 pkt.  
Możliwa  jest  więc  sytuacja,  że  zgłoszona  jedna  kandydatura  nie  zostanie  
Laureatem ze względu na to, iż otrzymała od oceniających po jednym punkcie,  
czyli 10, a wymagane jest min. 15).

6.W  szczególnych  przypadkach,  gdy  mimo  głosowania  nie  można  wyłonić 
Laureata (np. z powodu równej liczby punktów), Przewodniczący Kapituły może 
zarządzić drugą turę głosowania, w której głosy przyznaje się zgodnie z gradacją: 
miejsce najwyższe w gradacji  – 3  pkt.,  drugie – 2 pkt.,  najniższe – 1 pkt. Aby 
kandydat mógł przejść do drugiej tury, w pierwszej musi uzyskać minimum 50% 
głosów. 

Rozdział 5. Postanowienia końcowe.

1.W pierwszym roku obowiązywania  “Zasad przyznawania Nagrody Specjalnej 
Burmistrza Gminy Goleniów BARNIM”, do składu Kapituły Burmistrz powołuje, w 
drodze losowania, trzech Laureatów ubiegłorocznej Nagrody Barnim.

2.Kandydatem w roku bieżącym może być Laureat ubiegłorocznej edycji Nagrody.
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Załącznik nr 1 do “Zasad przyznawania Nagrody Specjalnej
Burmistrza Gminy Goleniów BARNIM”

Kryteria oceny wniosków 

1.Nagroda w kategorii  Człowiek Roku 
(Człowiek w danym roku...):
a)Dokonał  spektakularnego  wyczynu  turystycznego,  sportowego  (na  miarę 
krajową, międzynarodową), dla którego – w pierwszej kolejności wyboru - nie ma 
miary medalowej;
b)Osiągnął wybitne sukcesy artystyczne na miarę krajową i/lub międzynarodową;
c)Dokonał  naukowego  odkrycia,  brał  udział  w  projekcie  badawczym  na  skalę 
innowacyjności naukowej – w Polsce lub za granicą;
d)Zorganizował  w  środowisku lokalnym przedsięwzięcie  przełomowe dla  życia 
drugiego człowieka lub całej społeczności;
e)Miał  niezaprzeczalny, uznany lokalnie wpływ na bieg spraw w środowisku, z 
tytułu działalności społecznej, edukacyjnej, zdrowotnej lub innej.

2.Nagroda w kategorii  Firma Roku 
(Firma, organizacja w danym roku...):

a)Osiągnęła  wyjątkowe  wyniki  finansowe,  produkcyjne,  usługowe  lub 
innowacyjne;
b)W  sposób  niekwestionowany  wykazała  się  społeczną  odpowiedzialnością 
biznesu za rozwój środowiska lokalnego;
c)Dokonała  znaczącej  inwestycji,  transakcji,  innych  zmian,  rzutujących  na  jej 
pozycję gospodarczą w środowisku lokalnym i regionalnym;
d)Wywarła silny wpływ na integrację społeczną w środowisku lokalnym;
e)Podjęła się zadania publicznego na duża skalę i z dużym efektem społecznym;
f)Zrealizowała projekt o niespotykanej wartości finansowej i/lub społecznej.

3.Nagroda w kategorii Wydarzenie Roku
(Wydarzenie w danym roku...):

a)Przyczyniło się do zwrócenia publicznej uwagi na ważne społeczne problemy;
b)Wzbudziło  podziw organizacyjny,  kulturalny,  artystyczny,  sportowy lub inny – 
znaczącej grupy mieszkańców gminy;
c)Miało niezwykłe znaczenie integracyjne dla społeczności lokalnej;
d)Podniosło znaczenie gminy i miasta na arenie regionalnej, ogólnopolskiej lub 
międzynarodowej;
e)Przyciągnęło  do  gminy/miasta  rzadkie,  mające  wartość  –  obiekty,  zjawiska, 
osoby  (np.  wartościowe  widowisko,  koncert,  wystawa  naukowa,  artystyczna, 
wykład znakomitej osobistości itp.);
f)Zaspokoiło  potrzeby  kulturalne,  sportowe  środowisk  o  rzadkich, 
wysublimowanych gustach, zainteresowaniach, pasjach.

   Załącznik nr 2 do “Zasad przyznawania Nagrody Specjalnej
Burmistrza Gminy Goleniów BARNIM” 
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WNIOSEK O PRZYZNANIE 
NAGRODY SPECJALNEJ BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW „BARNIM”

Zgłaszam(y) wniosek o przyznanie Nagrody Specjalnej Burmistrza Gminy Goleniów 

„BARNIM” w kategorii .................................................................................................

dla...................................................................................................................................
(nazwisko osoby fizycznej lub nazwa osoby prawnej)

........................................................................................................................................
(adres zamieszkania / siedziba)

za następujące osiągnięcia w roku ................ :

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

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

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

UZASADNIENIE:

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

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

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

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

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

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

.....................................................
(podpis/y wnioskodawcy/ców)
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