KONKURS
„LIDER WŚRÓD AKTYWNYCH 2018”

CELE KONKURSU:
1. Zwiększenie zaangażowania członków SGiPW w realizację zadań statutowych
organizacji
2. Wzmocnienie współpracy pomiędzy członkami SGiPW i poczucia
przynależności do organizacji
3. Zintensyfikowanie działań na rzecz wielkopolskich samorządów w oparciu o
identyfikację realnych potrzeby płynących z JST
ZASADY KONKURSU:
1. Udział w konkursie biorą wszystkie gminy i powiaty członkowskie
Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski /konkurs nie wymaga
zgłoszenia gminy bądź powiatu do uczestnictwa/
2. Z udziału w konkursie są wyłączone gminy i powiaty członkowskie, których
przedstawiciele są zaangażowani w prace Zarządu SGiPW oraz samorządy
które otrzymały tytuł „Lider wśród aktywnych 2017”.
3. Konkurs jest przeprowadzany w dwóch kategoriach: Najbardziej aktywna
gmina, Najbardziej aktywny powiat
4. W ramach konkursu wyłoniony zostanie wójt/burmistrz/prezydent i starosta
oraz przewodniczący Rady Gminy/Miasta i Rady Powiatu, których
gmina/powiat odznaczyły się największym zaangażowaniem w realizację
działań statutowych SGiPW
5. Laureaci otrzymują: tytuł „Lider wśród aktywnych 2018”, statuetkę, dyplom i
prawo do bezpłatnego uczestnictwa jednego reprezentanta gminy/powiatu w
wybranych pięciu seminariach w 2019 r., organizowanych przez
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski.
6. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w marcu 2019 r. Uroczystość wręczenia
nagród odbędzie się podczas Sprawozdawczo-Programowego Zjazdu
Przedstawicieli Członków SGiPW w marcu 2019 r.
7. Skład Komisji Konkursowej: Zarząd SGiPW i Dyrektor Biura SGiPW
8. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwa Zarząd SGiPW.
9. Obsługę organizacyjną konkursu prowadzi biuro Stowarzyszenia Gmin i
Powiatów Wielkopolski
KRYTERIA I ZASADY OCENY:
L.p.: Kryteria:
1.
Zgłaszanie
propozycji tematów
stanowisk

2.

Zgłaszanie

Opis:
Władze samorządowe oraz pracownicy
urzędów mogą zgłaszać propozycje
tematów, w ramach których
Stowarzyszenie powinno zabrać głos i
wystosować stanowisko/opinię do
odpowiednich władz. Propozycje
można nadsyłać wypełniając formularz
wniosku, bądź zgłaszając sprawę w
formie tradycyjnego pisma.
Władze samorządowe oraz pracownicy

Punkty:
10 pkt.

10 pkt.

3.

4.

5.

6.

propozycji tematów urzędów mogą zgłaszać propozycje
spotkań
tematów jakie powinny być poruszane
seminaryjnych
podczas spotkań seminaryjnych.
Propozycje można nadsyłać
wypełniając formularz wniosku, bądź
zgłaszając sprawę w formie
tradycyjnego pisma.
Opiniowanie
Oceniana będzie każdorazowa opinia
projektów aktów
władz gminy/powiatu, wyrażana na
prawnych, tematów dany temat. Na stronie internetowej
poddanych pod
Stowarzyszenia zamieszczony zostanie
dyskusję –
dział, w którym pojawiać się będą
zamieszczanych na projekty aktów prawnych oraz tematy, o
stronach SGiPW
zaopiniowanie których będziemy się do
Państwa zwracali. Opinie można
nadsyłać wypełniając formularz
wniosku bądź za pośrednictwem
tradycyjnego pisma skierowanego do
SGiPW.
Uczestnictwo w
Oceniania będzie każdorazowa
seminariach /
obecność przedstawiciela gminy /
konferencjach
powiatu podczas seminariów /
organizowanych
konferencji organizowanych przez
przez SGiPW
SGiPW. Nie będzie brana pod uwagę
liczba osób reprezentujących gminę /
powiat podczas jednego seminarium.
Ocena będzie przeprowadzana na
podstawie listy obecności uczestników
seminarium / konferencji.
Odpowiedzi na
Oceniana będzie każdorazowa
ankiety rozsyłane
odpowiedź na wysłaną przez SGiPW
przez SGiPW
ankietę. Ocena będzie
przeprowadzana na podstawie
wypełnionej i odesłanej do biura
SGiPW ankiety. Odpowiedzi
zamieszczane na formularzu ankiety
nie będą brane pod uwagę i nie mają
wpływu na liczbę przyznanych
punktów.
Uczestnictwo w
Oceniane będzie każdorazowe
Zjazdach
uczestnictwo przedstawiciela
Przedstawicieli
członkowskiej gminy / powiatu w
Członków SGiPW
Zjazdach Przedstawicieli Członków
SGiPW

7 pkt.

7 pkt.

5 pkt.

3 pkt.

UPRAWNIENIA LAUREATÓW KONKURSU
Uhonorowani tytułem „Lider wśród aktywnych 2018” maja prawo do:
a) używania tytułu „Lider wśród aktywnych 2018”,
b) posługiwania się logo konkursu „Lider wśród aktywnych
w korespondencji i promocji,

2018”

c) uczestnictwo jednego przedstawiciela gminy / powiatu w pięciu seminariach
organizowanych przez SGiPW w 2019 r.
TERMINARZ KONKURSU
Marzec 2018 – ogłoszenie konkursu
Marzec – grudzień 2018 – realizacja zadań konkursowych (nadsyłanie przez
samorządy propozycji tematów stanowisk, seminariów, opinii, ankiet, uczestnictwo w
seminariach i zjazdach)
Do 15 stycznia 2019 – ocena aktywności – uczestnictwa w konkursie
Do luty 2019 r. – poinformowanie zwycięzców o przyznaniu tytułu laureata
Marzec 2019 r. – oficjalne ogłoszenie wyników i uroczystość wręczenia nagród
laureatom konkursu

