
REGULAMIN KONKURSU SOŁTYS ROKU  GMINY  LE ŚNA 

 
§1. Postanowienia Ogólne  

1. Organizatorem Konkursu „Sołtys Roku Gminy Leśna” jest  Burmistrz Leśnej oraz 
Komisja Wsi i Rolnictwa Rady Miejskiej w Leśnej. 

2. W ramach konkursu zostanie przyznany tytuł „Sołtys Roku Gminy Leśna”. 
3. Konkurs trwa od dnia 1 stycznia do 31 grudnia każdego roku . 
4. Konkurs prowadzony jest na terenie Gminy Leśna . 
5. Tytuł sołtysa roku przyznaje się tylko raz. 
6. Regulamin konkursu dostępny jest  na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Leśnej 

oraz w Biurze Rady Miejskiej w Leśnej.  
7. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Urzędu Miejskiego w Leśnej: Referat 

Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska (tel. 75 72 11 466)  
i Biuro Rady Miejskiej w Leśnej (tel. 75 72 42 882). 

8. W sprawach nieuregulowanych  niniejszym regulaminie rozstrzyga Organizator 
Konkursu. 

§2.Warunki uczestnictwa w konkursie 
1. Kandydata do udziału w konkursie mogą zgłaszać: rady sołeckie, mieszkańcy sołectwa, 

organizacje pozarządowe (Ochotnicze Straże Pożarne, Koła Gospodyń Wiejskich itp. 
Stowarzyszenia) oraz organy władzy samorządowej (burmistrz i radni). 

2. W przypadku otrzymania więcej niż jednego zgłoszenia na jednego kandydata 
podmiotem oceny kapituły konkursowej będzie zgłoszenie, które wpłynęło jako 
pierwsze. 

3. W przypadku zgłoszenia kandydata przez jedną osobę np. mieszkańca, do zgłoszenia 
powinna  być dołączona opinia właściwej rady soleckiej. Wskazane są również opinie 
organizacji działających na terenie sołectwa lub gminy. 

4. Kandydat zgłoszony do konkursu „Sołtys Roku Gminy Leśna ” będzie oceniany za 
pracę w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia każdego roku. 

5. Kandydatem do udziału w konkursie nie może być osoba, która została pozbawiona 
mandatu uchwałą rady gminy albo prawomocnym wyrokiem sądu. 

  
§3. Cele Konkursu  

Celem konkursu jest promowanie najbardziej aktywnych sołtysów, którzy pracują na rzecz 
społeczności lokalnej, dbając o  rozwój sołectwa i gminy.  

 
§4. Miejsce składania prac konkursowych  

1.  Zgłoszenia należy dokonywać na formularzu zgłoszeniowym, który można pobrać               
w Biurze Rady Miejskiej w Leśnej lub ze strony internetowej Urzędu Miejskiego                
w Leśnej. 

2. Karty zgłoszeniowe i dokumentacja konkursowa (np. zdjęcia, dokumenty-wycinki 
prasowe obrazujące wykonane przedsięwzięcia należy składać w Biurze Rady Urzędu 



Miejskiego w Leśnej przy ul. Świerczewskiego 11B z dopiskiem „Konkurs Sołtysa 
Roku” w terminie do   28 lutego następnego roku do godz.1500. 
Przesłana dokumentacja nie będzie zwracana. 

 
 §5.Ocena zgłoszeń  

1. Oceny zgłoszeń i wyboru laureata dokona Kapituła Konkursowa w miesiącu marcu 
następnego roku, którą powołuje Burmistrz Leśnej na wniosek Komisji wsi i Rady 
Miejskiej w Leśnej. 

2. Kapituła Konkursowa przy ocenie zgłoszeń będzie kierowała się następującymi 
kryteriami: 
− wpływ działalności kandydata na integracje społeczności lokalnej tj. organizacja 

(współorganizacja) festynów, dożynek, wyjazdów itp. Pkt. 0-30; 
− inicjatywa oraz udział sołtysa w organizacji i realizacji prac i  zadań inwestycyjno-

remontowych prowadzonych w sołectwie   w okresie od 1 stycznia do 31grudnia 
każdego roku pkt. 0-40; 

− działalność wykraczająca poza funkcję sołtysa, np. w strukturach Ochotniczych 
Straży Pożarnych, Koła Gospodyń Wiejskich, stowarzyszeń itp. pkt. 0-10; 

− terminowe i sprawne dostarczenie nakazów płatniczych oraz  terminowe rozliczanie 
druków ścisłego zarachowania 0-10 

− komunikatywność i współpraca z instytucjami publicznymi 0-10 
 

§6. Ogłoszenie wyników konkursu i nagroda 
1. Rozstrzygnięcie i ogłoszenia wyników  konkursu nastąpi do 30 czerwca każdego roku 

poprzez opublikowanie na stronie Urzędu Miejskiego w Leśnej oraz w lokalnej prasie. 
2. Laureat o wygranej zostanie powiadomiony pisemnie. 
3. W ramach konkursu zostanie przyznany tytuł „Sołtys Roku Gminy Leśna”   
4. Wręczenie nagrody nastąpi podczas „ Dożynek Gminnych” lub podczas innej Gminnej 

uroczystości. 
 

§7.Postanowienie końcowe  
1. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu. 

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad  lub przedłużenia trwania konkursu, 
jak również zmiany terminu ogłoszenia wyników.  

2.  Organizator oświadcza, że dane osobowe podane w zgłoszeniach konkursowych 
zostaną wykorzystane do celów związanych  realizacja konkursu zgodnie z ustawą                  
z dnia 29 .08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 r. Nr 133, poz.883 ze 
zm.).               

3.  Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu. 
 


