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Załącznik do zarządzenia 

Nr ON.0050.2092.2021.PS 

Prezydenta Miasta Bielska-Białej z 

dnia 18 sierpnia 2021 r. 

 

REGULAMIN PLEBISCYTU „AKTYWNY SENIOR ROKU 2021” 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

Plebiscyt „Aktywny Senior Roku 2021”, zwany dalej „Plebiscytem”, organizowany jest 

przez Miasto Bielsko-Biała Urząd Miejski w Bielsku-Białej, z siedzibą: 43-300 Bielsko-Biała 

pl. Ratuszowy 1, zwany dalej „Organizatorem”. 

§ 2 

Celem Plebiscytu jest promowanie i wyróżnienie osób starszych, które odznaczają się 

aktywnością społeczną, przełamują stereotypy dotyczące osób starszych i mogą stać się 

wzorem do naśladowania dla innych osób. 

§ 3 

1. Do Plebiscytu może zostać zgłoszona osoba spełniająca łącznie poniższe kryteria:  

a) jest w wieku co najmniej 60 lat lub starsza,   

b) zamieszkuje na terenie powiatu bielskiego, którego siedzibą jest miasto Bielsko-

Biała, lub w Mieście Bielsku-Białej, 

c) jest zaangażowana w działalność społeczną na terenie Miasta Bielska-Białej, 

wyróżnia się aktywną postawą i bezinteresownym działaniem na rzecz innych 

osób oraz jest otwarta na współpracę, zwłaszcza międzypokoleniową,  

zwana dalej „Kandydatem”. 

2. Kandydatem nie może być osoba wchodząca w skład Kapituły Plebiscytu.  

Zgłoszenie do Plebiscytu 

 

§ 4 

1. Kandydata do Plebiscytu może zgłosić osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka 

organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej – zwani dalej „Zgłaszającym”, z 

zastrzeżeniem ust. 2. 

2. W przypadku Zgłaszającego będącego osobą fizyczną - Kandydatem nie może być 

Zgłaszający. 

3. Każdy Zgłaszający może zgłosić tylko jednego Kandydata. 

4. Zgłoszenie Kandydata może odbyć się jedynie na podstawie Formularza Zgłoszeniowego, 

zwanego dalej „Formularzem”, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. 

5. Wypełniony i podpisany Formularz wraz ze zdjęciem Kandydata należy dostarczyć w 

terminie do dnia 17 września 2021 r. (piątek) do godziny 13.00, w zaklejonej kopercie z 

dopiskiem: Plebiscyt „Aktywny Senior Roku 2021”, poprzez: 

1) przesłanie Formularza drogą pocztową, na adres: Urząd Miejski w Bielsku-Białej, 

Wydział Polityki Społecznej, pl. Ratuszowy 6, 43-300 Bielsko-Biała lub 

2) złożenie Formularza na Dzienniku Podawczym Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, pl. 

Ratuszowy 6. 
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6. O terminie dostarczenia Formularza decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego  

w Bielsku-Białej.  

7. Formularz złożony po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia. 

8. Organizator nie zwraca nadesłanych Formularzy.  

Kapituła Plebiscytu 

 

§ 5 

1. Nagroda przyznawana jest przez Prezydenta Miasta Bielska-Białej na wniosek Kapituły 

Plebiscytu, zwanej dalej „Kapitułą”. 

2. W skład Kapituły wchodzą: 

1) Zastępca Prezydenta Miasta Bielska-Białej, 

2) Przewodniczący Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu Rady Miejskiej  

w Bielsku-Białej, 

3) Laureat Plebiscytu Aktywny Senior Roku 2020 

4) Przewodnicząca Rady Seniorów Miasta Bielska-Białej, 

5) Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, 

6) Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. 

3. Przewodniczącym Kapituły jest Zastępca Prezydenta Miasta Bielska-Białej. 

4. Do obowiązków Przewodniczącego Kapituły należy w szczególności: 

1) zwoływanie posiedzeń członków Kapituły, 

2) czuwanie nad procedurą przyznawania nagrody, 

3) zatwierdzanie protokołów z posiedzeń Kapituły. 

5. Członkowie Kapituły pełnią swoje funkcje społecznie i nie otrzymują wynagrodzenia. 

 

Tryb przyznawania nagrody 

§ 6 

1. Po upływie terminu przesyłania zgłoszeń, pracownicy Wydziału Polityki Społecznej 

Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej dokonują weryfikacji nadesłanych zgłoszeń pod 

kątem spełnienia kryteriów formalnych, na podstawie Karty Oceny, której wzór stanowi 

Załącznik nr 2 do Regulaminu. 

2. W przypadku nieprawidłowego wypełnienia Formularza pracownicy, o których mowa w 

ust. 1, mogą zwrócić się do Zgłaszającego o wyjaśnienie lub uzupełnienie Formularza w 

terminie 7 dni. 

3. Formularze, które zostaną pozytywnie zweryfikowane pod względem formalnym, zostaną 

przekazane Kapitule. 

§ 7 

1. Każdy członek Kapituły dokonuje wyboru maksymalnie trzech Kandydatów spośród 

wszystkich Kandydatów zgłoszonych do Plebiscytu. 

2. Laureatem Plebiscytu zostaje ten spośród Kandydatów, który uzyskał największą liczbę 

głosów. 

3. W przypadku uzyskania tej samej liczby głosów przez dwóch lub więcej Kandydatów, 

każdy z członków Kapituły dokonuje wyboru jednego spośród nich. 

4. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos Przewodniczącego Kapituły. 

5. Kapituła podejmuje decyzje zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, 

w obecności co najmniej połowy składu Kapituły określonego w Regulaminie.  
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6. Od decyzji Kapituły nie przysługuje odwołanie. 

7. Kapituła przekaże Prezydentowi Miasta Bielska-Białej informację o wyborze laureata 

Plebiscytu wraz z wnioskiem o przyznanie nagrody. 

8. Laureat Plebiscytu otrzyma tytuł „Aktywny Senior Roku 2021”, statuetkę, dyplom i 

nagrodę pieniężną w wysokości 3 000,00 zł (trzy tysiące zł 00/100). 

9. Od nagrody obowiązuje podatek dochodowy. 

§ 8 

1. Ogłoszenie wyników Plebiscytu oraz wręczenie nagrody laureatowi Plebiscytu nastąpi 

podczas uroczystej gali.  

2. Kandydaci oraz Zgłaszający zostaną pisemnie powiadomieni o miejscu i terminie 

ogłoszenia wyników Plebiscytu i wręczenia nagrody laureatowi. 

3. Wyniki Plebiscytu zostaną podane do publicznej wiadomości, w tym za pośrednictwem 

strony internetowej www.seniorzybielsko.pl.  

Informacje dodatkowe 

 

§ 9 

1. Regulamin Plebiscytu udostępniony jest w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu 

Miejskiego w Bielsku-Białej, pl. Ratuszowy 6, pok. nr 225 oraz na stronie internetowej: 

www.seniorzybielsko.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.um.bielsko.pl. 

2. Wyłączną odpowiedzialność za treści zawarte w Formularzach ponoszą Zgłaszający.  

3. Deklarując wzięcie udziału w Plebiscycie, w sposób przewidziany w Regulaminie, 

Zgłaszający i Kandydat wyrażają zgodę na postanowienia Regulaminu. 

4. Wszelkie dodatkowe informacje na temat Plebiscytu można uzyskać w Wydziale Polityki 

Społecznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej – telefon nr 33 49 71 492, e-mail: 

seniorzy@um.bielsko.pl.  

http://www.seniorzybielsko.pl/
http://www.seniorzybielsko.pl/
http://www.bip.um.bielsko.pl/
mailto:seniorzy@um.bielsko.pl

