
REGULAMIN KONKURSU

„Sołtys na Medal”

§ 1.

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem  Konkursu  „Sołtys  na  Medal”  jest  Starostwo  Powiatowe

w Białymstoku.

2. Konkurs prowadzony jest wśród sołtysów z Gmin Powiatu Białostockiego.

3. Każdy uczestnik konkursu otrzyma tytuł  „Sołtys na Medal”.  W przypadku dużej

ilości  zgłoszonych  kandydatów,  Kapituła  Konkursu  może  ograniczyć  ilość

przyznanych tytułów.

4. W konkursie wyłonionych zostanie 10 laureatów, z których trzech otrzyma miejsca

od I do III, pozostałych siedmiu wyróżnienia.

§ 2.

Warunki uczestnictwa w konkursie

1. Kandydata  do  udziału  w  Konkursie  mogą  zgłaszać  rady  sołeckie  i  mieszkańcy

sołectwa.

2. W przypadku zgłoszenia kandydata przez jedną osobę np. przez mieszkańca,  do

zgłoszenia powinny być dołączone też opinie właściwej rady sołeckiej.

§ 3.

Cel Konkursu

Celem Konkursu jest promowanie najbardziej aktywnych sołtysów, którzy pracują na

rzecz  społeczności  lokalnej  oraz  upowszechnienie  dobrych  praktyk  zarządzania

samorządem. 

§ 4.

Miejsce składania dokumentów konkursowych

1. Zgłoszeń należy dokonywać do dnia 31 grudnia 2020 r. na załączonym formularzu

zgłoszeniowym  lub  zamieszczonym  na  stronie  www.powiatbialostocki.pl w

aktualnościach.  Kandydat  zobowiązany  jest  podpisać  i   złożyć  oświadczenie   w

sprawie przetwarzania danych osobowych. 

2. Karty  zgłoszeniowe  i  dokumentację  konkursową  należy  przesłać   e-mailem  na

adres: czasnatradycje@st.bialystok.wrotapodlasia.pl.

http://www.powiatbialostocki.pl/
mailto:czasnatradycje@st.bialystok.wrotapodlasia.pl


§ 5.

Ocena zgłoszeń

1. Oceny  zgłoszeń  i  wyboru  laureatów  dokona  kapituła  konkursu  powołana  przez

Starostę Powiatu Białostockiego. 

2. Nadzór nad prawidłowością konkursu sprawuje Wydział Kultury, Sportu, Turystyki

i Promocji Starostwa Powiatowego w Białymstoku, który gromadzi i przechowuje

dokumentację. 

3. Kapituła  Konkursu  przy  ocenie  zgłoszeń  będzie  kierowała  się  głównie

następującymi kryteriami: 

● Inwestycje  zrealizowane  w  sołectwie  z  inicjatywy  sołtysa  (materialne  rezultaty

działalności  kandydata  np.  poprawa  infrastruktury  komunalnej,  wykorzystanie

środków  funduszy  sołeckich,  projekty  inwestycyjne,  dochody  z  wynajmu  mienia

komunalnego, itp.);

● Inicjatywy lokalne (wydarzenia) podjęte i realizowane przez sołtysa;

● Współpraca sołtysa z samorządem gminnym;

● Wpływ działalności kandydata na integrację społeczności lokalnej;

● Czas sprawowania funkcji sołtysa w połączeniu z efektami działalności;

●  Dalsze  plany  związane  z  działalnością  sołtysa  m.in.  działalnością  społeczną

kandydata np. OSP, LGD, stowarzyszenia. 

§ 6.

Ogłoszenie wyników Konkursu

1. Finał  konkursu  odbędzie  się  w  pierwszym  kwartale  2021  r. w  Teatrze

Dramatycznym im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku.

2. Informacja o wyłonionych laureatach konkursu zostanie opublikowana na stronie

internetowej i facebooku Starostwa Powiatowego w Białymstoku.

§ 7.

Postanowienia końcowe

1. Organizator  oświadcza,  że  dane osobowe podane w zgłoszeniach  konkursowych

zostaną, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.

Dz.U.  z  2019  r.  poz.1781),  wykorzystane  dla  celów  związanych  z  realizacją

Konkursu.

2. W sprawach  nieuregulowanych  niniejszym regulaminem rozstrzyga  Organizator

konkursu.

3. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Powiat Białostocki

ul. Borsucza 2, 15-569 Białystok.


