
Ankieta „Samorządowy Menedżer Roku” 2014 
         dla gmin uczestniczących w konkursie co najmniej po raz 3 bez przerwy 

 

Gmina  - dane teleadresowe   

Nazwa gminy:   

Adres siedziby Urzędu Gminy  
ulica:   numer  

kod:  miasto:   

powiat:  województwo:  

telefon 1: nr kierunkowy:   nr:   nr wewnętrzny:   

e-mail:  adres strony internetowej www.  

 

Zgłoszenie kandydata do tytułu „Samorządowy Menedżer Roku”2014 

Kandydat do tytułu „Samorządowy Menedżer Roku” 2014  (prezydent, burmistrz, wójt, pracownik samorządowy) 

� Prezydent � Burmistrz                � Wójt � pracownik 

samorządowy  

Stanowisko   

Imię:   

Nazwisko:  

e-mail:  

Osoba 1, zgłaszająca kandydata do tytułu „Samorządowy Menedżer Roku” 2014 
Imię:   

Nazwisko:   

Stanowisko   

telefon 1:   nr kierunkowy:   nr:   nr wewnętrzny:   

telefon 2: nr kierunkowy:   nr:   nr wewnętrzny:   

faks: nr kierunkowy:  nr:   nr wewnętrzny:   

e-mail:  

Osoba 2, zgłaszająca kandydata do tytułu „Samorządowy Menedżer Roku” 2014 
Imię:   

Nazwisko:   

Stanowisko:   

telefon 1:  nr kierunkowy:   nr:   nr wewnętrzny:   

telefon 2:  nr kierunkowy:   nr:   nr wewnętrzny:  

faks: nr kierunkowy:   nr:   nr wewnętrzny:  

e-mail:  

Dziedzina w jakie zostaje zgłoszony prezydent, burmistrz, wójt, pracownik samorządowy.  

Zgłoszenie może nastąpić tylko w jednej z podanych poniżej dziedzin.   

Zaznaczyć właściwa dziedzinę 

□ innowacyjność w zakresie promocji inwestycji,  

□ szczególny wkład w rozwój etyki samorządowej i rządów prawa,   

□ szczególny wkład w rozwój współpracy europejskiej na szczeblu lokalnym i regionalnym,  

□ wybitny wkład w kreatywne wykorzystanie kapitału ludzkiego w samorządzie lokalnym oraz w podniesienie jego poziomu edukacyjnego,  

□ inne wybitne osiągnięcia gospodarcze, społeczne i kulturalne realizowane w ramach instytucji samorządowej.  

Uzasadnienie wniosku o przyznanie tytułu „Samorządowy Menedżer Roku” 2014 
Szczegółowy opis działań prezydenta/burmistrza/wójta/pracownika 
samorządowego w wybranej dziedzinie i uzasadnienie dlaczego 
zasługuje na nagrodę „Samorządowy Menedżer Roku” 2014  
- tekst nie powinien być dłuższy niż 2500 znaków,  
- tekst uzasadnienia powinien zawierać: opis działań kandydata w 
wybranej dziedzinie / napotkane problemy i sposoby ich 
przezwyciężenia / efekty działań prezydenta/burmistrza/wójta dla 
gminy 

2500 znaków  

500 znaków  

500 znaków 

Maksymalnie 3 główne, wg osób zgłaszających kandydata 
powody, dla których prezydent/burmistrz/wójt powinien otrzymać 
nagrodę „Samorządowy Menedżer Roku” 2010, w wybranej 
dziedzinie.  500 znaków 

 
 


