
Konkurs SOŁTYS ROKU 2016 

 

Rusza konkurs na SOŁTYSA ROKU 2016. Taki tytuł może uzyskad sołtys z Gminy Przybiernów.  To 
szansa dla aktywnych sołtysów, którzy mocno angażują się w działania na rzecz społeczności 
lokalnej. Poniżej publikujemy regulamin konkursu. W załączeniu także Karta Zgłoszeniowa. 

Zgłoszenia przyjmowane są do 30 czerwca 2017r.  
Rozstrzygnięcie nastąpi podczas Dożynek Gminnych. 

 
 

 Regulamin konkursu SOŁTYS ROKU 

 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem Konkursu „Sołtys Roku” jest Gmina Przybiernów 

2. Konkurs rozstrzygany w danym roku dotyczy działalności za rok poprzedni. 

3. Konkurs prowadzony jest wśród sołtysów Gminy Przybiernów.  

4. W każdej edycji wyłoniony zostanie 1 laureat z terenu Gminy, który otrzyma tytuł „Sołtys 

Roku”.   

5. Nagroda ma charakter honorowy i składają się na nią statuetka oraz dyplom. 

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator konkursu. 

 

§ 2. Warunki uczestnictwa w konkursie 

1. Kandydata do udziału w Konkursie mogą zgłaszad: rady sołeckie, mieszkaocy sołectwa, rady 

parafialne a także organizacje pozarządowe i organy władzy samorządowej: rada gminy, wójt. 

2.  W przypadku zgłoszenia kandydata przez jedną osobę np. przez mieszkaoca, albo radnego, 

przez prezesa gminnego, powiatowego lub wojewódzkiego stowarzyszenia sołtysów, bądź 

przez jeden organ władzy samorządowej np. przez wójta  – do zgłoszenia powinny byd 

dołączone też opinie właściwej rady sołeckiej i działających na terenie sołectwa bądź gminy 

instytucji oraz organizacji. 

3.  Do udziału w Konkursie może zostad zgłoszony każdy sołtys. 

4. Kandydatem do udziału w Konkursie nie może byd osoba, która została pozbawiona mandatu 

uchwałą rady gminy albo prawomocnym wyrokiem sądu. 

 

§ 3. Cel Konkursu 

Celem Konkursu jest promowanie najbardziej aktywnych sołtysów, którzy pracują na rzecz 

społeczności lokalnej. 

 

http://kolbaskowo.pl/index.php/en/34-polski/aktualnosci/wydarzenia-i-imprezy/1969-konkurs-soltys-roku-2016


 

§ 4. Składania wniosków konkursowych 

1. Zgłoszeo należy dokonywad na formularzu zgłoszeniowym zamieszczonym na stronie 

www.przybiernow.pl   

2. Karty zgłoszeniowe i dokumentację konkursową należy nadsyład na adres Urzędu Gminy  

Przybiernów  z dopiskiem „KONKURS: SOŁTYS ROKU” do dnia 30 czerwca każdego roku za rok 

poprzedni. 

5. Dokumentacja, zgłoszenia, zdjęcia bądź filmy na CD nie podlegają zwrotowi. 

§ 5. Ocena zgłoszeo 

1. Oceny zgłoszeo i wyboru laureatów dokona kapituła konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 

51a/15 Wójta Gminy Przybiernów z dnia 15 czerwca 2015r. w sprawie powołania Kapituły 

honorowego wyróżnienia „Cisy Przybiernowskie”.   Nadzór nad prawidłowością konkursu 

sprawuje wójt, który gromadzi i przechowuje dokumentację.  

2. Kapituła Konkursu przy ocenie zgłoszeo będzie kierowała się głównie następującymi 

kryteriami:  

 wpływ działalności kandydata na integrację społeczności lokalnej miejscowości i Gminy; 

 materialne rezultaty działalności, np. poprawa infrastruktury komunalnej, estetyka 

sołectwa, organizacja imprez kulturalnych, sportowych. 

 rezultaty działalności ponadlokalnej,  

 czas sprawowania funkcji sołtysa w połączeniu z efektami działalności,  

 dalsze plany związane z działalnością sołectwa.  

 Pozyskiwanie funduszy na cele sołectwa (środki unijne, sponsorzy) 

 

§ 8. Postanowienia koocowe 

 Organizator oświadcza, że dane osobowe podane w zgłoszeniach konkursowych zostaną, zgodnie z 

ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.1997 r. Nr 133, poz. 883 z późn. 

zm.), wykorzystane dla celów związanych z realizacją Konkursu.  

 

Wójt Gminy Przybiernów 

Lilia Ławicka 

 

 

http://www.przybiernow.pl/

