
ZARZĄDZENIE NR 1168/2014

WÓJTA GMINY LUBIN

z dnia 23 stycznia 2014 r.

w sprawie regulaminu „Wolontariusz Roku Gminy Lubin”.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. . U. z 2013 r. poz. 
594, poz. 645, poz. 1318), zarządza się, co następuje: 

§ 1. 

Wprowadza się regulamin przyznawania tytułu „ Wolontariusz Roku Gminy Lubin ”, w brzmieniu                    
jak w załączniku do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Wójt Gminy Lubin

Irena Rogowska
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Załącznik do 
Zarządzenia Nr 1168/2014

Wójta Gminy Lubin 
z dnia 23 stycznia 2014

 REGULAMIN 
 przyznawania tytułu „Wolontariusz Roku Gminy Lubin” 

Tytuł  „Wolontariusz  Roku  Gminy  Lubin”  jest  wyróżnieniem  honorowym,  nadawanym  szczególnie 

wyróżniającym się wolontariuszom działającym  zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)

§ 1
Celem przedsięwzięcia jest: 

1) popularyzowanie znaczenia wolontariatu, 

2) propagowanie inicjatyw mających na celu podniesienie prestiżu wolontariatu, 

3) poszerzenie wśród mieszkańców gminy wiedzy o rodzajach wolontariatu, 

4) promocja wolontariatu,

5) zachęcanie mieszkańców gminy do podejmowania aktywności wolontarystycznej, włączania się 

w inicjatywy łączące bezinteresowne działanie z kształtowaniem więzi społecznych opartych na 

zaufaniu i solidarności społecznej,

6) budowanie społeczeństwa obywatelskiego,

7) prezentowanie ciekawych sylwetek wolontariuszy i wyjatkowych akcji wolontariackich.

§ 2 

1. Organizatorem przedsięwzięcia jest  Wójt Gminy Lubin.

2. Rzeczowym wyrazem wyróżnienia jest statuetka oraz list gratulacyjny. W szczególnie uzasadnionych 
przypadkach może być przyznana nagroda rzeczowa. 

3. Nominowanymi  do  Wyróżnienia  mogą  zostać  wolontariusze,  którzy  swoją  aktywnością 
wolontarystyczną podejmują działania w dowolnym obszarze życia społecznego, a w szczególności 
w dziedzinie: oświaty, kultury, sportu, zdrowia, ekologii,  bezpieczeństwa, pomocy społecznej oraz 
działają na terenie Gminy Lubin i na rzecz jej mieszkańców. 

4. Wyróżnienie przyznawane jest podczas Gali Wolontariatu organizowanej z okazji Międzynarodowego 
Dnia wolontariusza.

§ 3 
1. Zgłoszeń Wolontariuszy do Wyróżnienia mogą dokonywać: 

1) organizacje pozarządowe, 

2) jednostki organizacyjne Gminy Lubin, 

3) osoby fizyczne w liczbie co najmniej 20 osób.

2. Zgłoszeń dokonywać należy wyłącznie na Formularzu Zgłoszeniowym, zwanym dalej Formularzem, 
stanowiącym Załącznik do niniejszego Regulaminu. 

3. W każdym Formularzu powinien znaleźć się opis działalności wolontarystycznej kandydata. 
Brak opisu skutkuje odrzuceniem wniosku. 

4. Do Formularza mogą zostać dołączone dodatkowe dokumenty, materiały prezentujące 
wolontarystyczną pracę nominowanego. Mogą to być np: zdjęcia, filmy, materiały prasowe, wywiady, 
rekomendacje, opinie i inne. 
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5. W przypadku zgłoszeń dokonywanych przez organizacje pozarządowe bądź jednostki organizacyjne 
Gminy Lubin, formularz zgłoszeniowy winny podpisać osoby upoważnione do reprezentacji danej 
organizacji lub jednostki.

6. W  przypadku  zgłoszeń  dokonywanych  przez  osoby  fizyczne  konieczne  jest  potwierdzenie  faktu 
działalności Wolontariusza przez organizacje lub instytucje (na rzecz których działa, bądź działał). 

7. Formularz należy składać do dnia 31 października danego roku, na adres: Urzędu Gminy 
w Lubinie, ul. Władysława Łokietka 6, 59-300 Lubin, z dopiskiem: Wolontariusz Roku 
Gminy Lubin.

8. O zachowaniu terminu zgłoszenia decyduje data wpływu do Organizatora.

9. Zgłoszenia  niekompletne  i  złożone  po  terminie  uznane  zostaną  za  niespełniające  warunków 
formalnych i nie będą rozpatrywane.

§ 4 

1. W celu wyłaniania laureatów powołuje się Kapitułę Konkursową, zwaną dalej Kapitułą.

2. W skład Kapituły wchodzą:

1) dwie osoby wskazane przez Wójta Gminy Lubin,

2) dwóch przedstawicieli Referatu Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia, Urzędu Gminy 
w Lubinie,

3) jeden przedstawiciel Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Odpadami i Rozwoju Wsi, Urzędu 
Gminy w Lubinie.

3. Kapituła Konkursowa podejmuje decyzje w oparciu o kryteria wskazane w formularzu 
zgłoszeniowym.

4. Wnioski zgłoszeniowe nadesłane do Konkursu będą ocenione pod względem formalnym, a następnie 
poddane dalszej ocenie. 

§ 5

1. Wyróżnienie przyznaje się raz w roku.

2. Wyróżnienie przyznawane jest w dwóch kategoriach:

1) indywidualnej,

2) grupowej.

3. Do wyróżnień indywidualnych jeden zgłoszeniodawca może zgłosić jedną osobę.

4. Zgłoszeniodawca może zgłosić kliku wolontariuszy realizujących jedno zadanie na rzecz innych,       

do jednego wyróżnienia grupowego.

5. Decyzję o przyznaniu tytułu „Wolontariusz Roku Gminy Lubin”  podejmuje Wójt Gminy Lubin, 
na wniosek Kapituły.

6. Spośród nominowanych przyznanych zostanie jeden lub kilka tytułów.

7. Wójt  może  przyznać  wyróżnienie  z  własnej  inicjatywy  bez  zachowania  terminów  określonym 
w niniejszym regulaminie.

§ 6

1. Wyróżnienie przyznane zostanie m.in. za:

1) zaangażowanie Wolontariusza w projekty, 

2) umiejętność wprowadzania autorskich, innowacyjnych pomysłów,
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3) partnerstwo w podejmowanych przez Wolontariusza działaniach, 

4) wytrwałość w pokonywaniu trudności w wykonywanych pracach wolontarystycznych. 

2. Podejmowane przez wolontariusza działania powinny mieć charakter trwały, a zaangażowanie 
w prace wolontarystyczne nie może być krótsze niż rok. 

§ 7
1. Informacja o wyróżnionych zostanie podana do publicznej wiadomości. 

2. Organizator zastrzegaja sobie prawo do: 

1) uzyskania dodatkowych informacji dotyczących działań kandydatów zgłoszonych do Wyróżnienia, 

2) przeprowadzania rozmowy indywidualnej z nominowanymi Wolontariuszami oraz z przedstawicielami 
zgłoszeniodawców. 

3) zorganizowania sesji zdjęciowej oraz filmowej z nominowanymi Wolontariuszami we wskazanym 
przez Organizatora miejscu i terminie, 

4) wykorzystania wykonanych zdjęć zawierających wizerunek nominowanych Wolontariuszy oraz 
zamieszczania informacji o działalności wolontariusza w publikowanych przez Organizatora 
materiałach, 

5) wykorzystania posiadanego materiału, w tym filmowego. 
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                                         Załącznik do Regulaminu przyznania tytułu 
„Wolontariusz Roku Gminy Lubin”

                         
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

o przyznanie tytułu „ Wolontariusz Roku Gminy Lubin”

I. WNIOSKODAWCA (imię i nazwisko, pełna nazwa organizacji/instytucji zgłaszającej uczestnika):

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

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

Adres:.....................................................................................................................................................

Telefon ...........................................                     E – mail ..........................................

II. INFORMACJE O KANDYDACIE DO WYRÓŻNIENIA 

Imię i nazwisko kandydata :

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

Telefon ...........................................  E – mail ..........................................

Rok urodzenia wolontariusza  …………………………………….

Opis działalności kandydata:

1. zaangażowanie Wolontariusza w projekty,działalność jednostki.

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

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

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

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

2.umiejętność wprowadzania autorskich, innowacyjnych pomysłów,

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

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

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

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

3.  partnerstwo  w  podejmowanych  przez  Wolontariusza  działaniach  (tu  przykłady  z  kim  podejmuje 

współpracę, jakie podmioty włącza do działań na rzecz realizacji przedsięwzięć).

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

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

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

4.  wytrwałość  w  pokonywaniu  trudności  w  wykonywanych  pracach  wolontarystycznych  (jakie  problemy 

trudności  pokonał,  w  jakim  czasie  wykonywał  swoje  zadania,  od  jakiego  okresu  prowadzi  działalność 

wolontarystyczną).

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….............
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5. Inne /dodatkowe informacje:

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

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

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

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

                                                                                                …………………………… 

                                                                                                 data i podpis wnioskodawcy* 

Wypełnia nominowany

Czym jest dla mnie wolontariat?

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

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

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

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

Oświadczenie 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich  danych osobowych oraz wizerunku przez Organizatora konkursu  

o przyznawanie tytułu „Wolontariusz Roku Gminy Lubin”, w celach wynikających z regulaminu tego konkursu,  

zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 ( Dz. U. Nr 133, poz. 883) 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Regulaminu Konkursu o przyznanie tytułu  „Wolontariusz Roku  

Gminy Lubin ” i  wyrażam zgodę na ujawnienie wizerunku i udział w sesjach nagraniowych w zakresie jak  

w §7 ust.1 niniejszego regulaminu.

                                                                                                                …………………….

                                                                                                                    data i podpis kandydata

* w przypadku osób fizycznych czytelne podpisy wszystkich osób z  danymi adresowymi oraz numerami 

telefonu.
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