
Załącznik  nr 1
do Regulaminu Konkursu 
Sołtys Roku Gminy Pasłęk

KARTA ZGŁOSZENIA 
DO KONKURSU „SOŁTYS ROKU GMINY PASŁĘK”

ORGANIZOWANEGO PRZEZ BURMISTRZA PASŁĘKA
W ROKU 2022

I.  Informacje ogólne:

1. Imię i nazwisko kandydata:

……………………………………………………………………………………………………
2. Adres do korespondencji:

……………………………………………………………………………………………………
3. Nr telefonu i/lub e-mail:

……………………………………………………………………………………………………
4. Sołectwo:

……………………………………………………………………………………………………
5. Adres, telefon, e-mail siedziby urzędu gminy:

……………………………………………………………………………………………………..

II. Informacje szczegółowe o kandydacie i jego działalności w ………….. roku:
(UWAGA: Należy opisać osiągnięcia kandydata w roku poprzednim)

1. Ile kadencji pełni funkcję sołtysa: ………………………………………………………………..

2. Wpływ  działalności  kandydata  na  integrację  społeczności  lokalnej  w  ………….  roku:  

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………



3. Organizacja wspólnych akcji społecznych z mieszkańcami, np. akcje porządkowania wsi, poprawa 
estetyzacji sołectwa itp. w ………….. roku:

…………………………………………………………………………………………………………
……………………………............…....…...…………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….

4. Materialne rezultaty działalności kandydata, np.  poprawa infrastruktury komunalnej, wykorzystanie
środków funduszu sołeckiego, projekty inwestycyjne,  itp. w ………….. roku:

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………...       

5. Kwota środków w dyspozycji sołtysa w ocenianym roku …………………………………. zł. 

6. Sposób rozdysponowania funduszy sołeckich o których mowa w pkt. 5 w ………….. roku:

……………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….

7. Działalność społeczna, np. OSP, stowarzyszenia itp. w …………….. roku: 

……………………………………………………………………………………………………………



……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

8. Współpraca z samorządem gminy w …………… roku:

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….

9. Dalsze plany na rzecz rozwoju sołectwa:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………...

10. Udział sołectwa w konkursach organizowanych na szczeblu kraju, województwa, powiatu i gminy 
w ………….. roku:

Nazwa konkursu W roku: 

Szczebel
(krajowy/

wojewódzki/
powiatowy/gminny

Zdobyte miejsce w
Konkursie



11. Dodatkowe informacje:

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….

12. Załączniki:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

III. Zgoda kandydata:
Wyrażam  zgodę  na  udział  w  konkursie  Burmistrza  Pasłęka  „Sołtys  Roku  Gminy  Pasłęk”   i
oświadczam, że zapoznałam/-em się z regulaminem konkursu oraz akceptuję jego treść. 

...................................................................                                  ......................................................
               (miejscowość, data)                                                                                                                              (podpis)

IV. Informacje i podpis podmiotu zgłaszającego:
1. Imię i nazwisko (w przypadku instytucji lub organizacji – jej nazwa):

......................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................…...

...................................................................                                  ......................................................
               (miejscowość, data)                                                                                           (podpis/-y zgłaszającego)





Załącznik nr 2
 do Regulaminu Konkursu

 Sołtys Roku Gminy Pasłęk 

OŚWIADCZENIE 
W SPRAWIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZAWARTYCH W DOKUMENTACJI ZWIĄZANEJ Z KONKURSEM „SOŁTYS ROKU GMINY PASŁĘK” 

Zgodnie  z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE)  2016/679 z dnia  27 kwietnia  2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. U. UE. z 2016 r., L 119, poz.1)

*wyrażam zgodę / *nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu „Sołtys Roku Gminy Pasłęk” w zakresie: imię i
nazwisko, adres do korespondencji, *telefon kontaktowy, *adres mailowy

…………………………………………………………………………………….
Data i  podpis uczestnika konkursu

*wyrażam zgodę/*nie wyrażam zgody na umieszczenie/rozpowszechnianie moich danych osobowych na potrzeby konkursu „Sołtys Roku Gminy Pasłęk”
w zakresie: *imię i nazwisko, *miejsce zamieszkania:

na  stronie  internetowej  Urzędu  Miejskiego  w  Pasłęku  www.paslek.pl,  stronie  www.bip.paslek.pl,  lokalnej  prasie *w  wydawnictwach  papierowych:  folderach,
katalogach, broszurach, ulotkach etc.; na nośnikach elektronicznych: płytach CD, pendrive’ach; w mediach: prasie, radio, telewizji.

…………………………………………………………………………………….
Data i  podpis uczestnika konkursu

*) niepotrzebne skreślić.




