
Załącznik 
do Zarządzenia 
Burmistrza Pasłęka
nr 61/22 z dnia 
1 czerwca 2022 r.

Regulamin Konkursu 
„SOŁTYS ROKU GMINY PASŁĘK”

§ 1. Cel konkursu

Celem konkursu jest zachęcanie do działania i  promowanie działalności na rzecz Gminy
Pasłęk oraz lokalnej społeczności sołtysów sołectw Gminy Pasłęk.

§ 2. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu „Sołtys Roku Gminy Pasłęk” jest Burmistrz Pasłęka.
2.  Konkurs  jest  ogłaszany  i  przeprowadzany  corocznie  w pierwszym kwartale  danego
roku,  za  wyjątkiem  roku  2022,  w  którym  konkurs  może  być  ogłoszony  w  terminie
późniejszym.
3. W Konkursie oceniane są osiągnięcia i działalność sołtysów zgłoszonych do Konkursu
dotyczące roku ubiegłego.
4. Laureatem Konkursu sołtys może zostać tylko raz w trakcie kadencji sołtysa.
5. W danym roku w Konkursie wyłaniany jest 1 laureat, który otrzymuje tytuł: Sołtys Roku
Gminy Pasłęk, do którego dodaje się po apostrofie oznaczenie (nazwę) roku, w którym
konkurs został ogłoszony. 
6.  Regulamin  konkursu  udostępnia  się  na  stronie  internetowej  Urzędu  Miejskiego  w
Pasłęku www.paslek.pl oraz na stronie www.bip.paslek.pl.
7.  Obsługę  techniczną  organizacji  konkursu  zapewnia  Referat  Rolnictwa  i  Gospodarki
Gruntami Urzędu Miejskiego w Pasłęku.
8.  W  sprawach  nieuregulowanych  w  niniejszym  regulaminie  rozstrzyga  Organizator
konkursu.

§ 3. Warunki uczestnictwa w konkursie

1.  Do  konkursu,  jako  kandydat  do  tytułu  „Sołtys  Roku  Gminy  Pasłęk”,  może  zostać
zgłoszony sołtys,  który  aktualnie  pełni  tę  funkcję  i  był  sołtysem co  najmniej  przez  12
miesięcy, licząc do dnia ogłoszenia konkursu.
2. Kandydata do Konkursu może zgłosić: rada sołecka, mieszkańcy sołectwa w liczbie co
najmniej 10 osób, rada parafialna, organizacja pozarządowa lub społeczna działająca na
rzecz Gminy Pasłęk.
3.  Zgłoszenia  kandydata  do  Konkursu  dokonuje  się  na  karcie  zgłoszenia,  której  wzór
stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.



§ 4. Zgłaszanie kandydatów do tytułu „Sołtys Roku Gminy Pasłęk”

1. Kandydat do tytułu „Sołtys Roku Gminy Pasłęk”, zobowiązany jest wypełnić i dołączyć
do  karty  zgłoszenia  oświadczenie,  w  którym  wyraża  zgodę  na  przetwarzanie  danych
osobowych, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
2.  Zgłoszenie wraz z wymaganymi załącznikami  należy złożyć w Urzędzie Miejskim w
Pasłęku  lub  przesłać  za  pośrednictwem  Poczty  Polskiej  bądź  innego  operatora
zajmującego się dystrybucją przesyłek, w wyznaczonym terminie, na adres: Urząd Miejski
w Pasłęku,  Pl.  Św.  Wojciecha 5,  14-400 Pasłęk, z  dopiskiem  KONKURS „SOŁTYS
ROKU GMINY PASŁĘK”.
3. O przesłaniu zgłoszenia w terminie decyduje data stempla pocztowego na kopercie
przesyłki, a w przypadku jego osobistego doręczenia decyduje data złożenia zgłoszenia w
Urzędzie Miejskim w Pasłęku.  Zgłoszenia,  które wpłyną po wyznaczonym terminie  nie
będą rozpatrywane.
4.  Kapituła  może  poprosić  podmiot  zgłaszający  kandydata  do  złożenia  dodatkowych
wyjaśnień dotyczących złożonego wniosku.
5.  W  przypadku,  gdy  zgłoszenia  kandydata  do  tytułu  „Sołtys  Roku  Gminy  Pasłęk”
dokonuje organizacja lub organ kolegialny, zgłoszenie podpisują osoby upoważnione do
reprezentowania tego podmiotu.
6.  Do  zgłoszenia  należy  dołączyć  kopie  dokumentów  zawierających  informacje  o
kandydacie do tytułu „Sołtys Roku Gminy Pasłęk” w szczególności dane personalne osoby
zgłaszanej  wskazane  w  formularzu  zgłoszenia,  opis  działalności  społecznej  oraz
informacje  obrazujące  jego  osiągnięcia,  np.  dyplomy,  wycinki  prasowe,  zdjęcia  itp.,  w
wersji papierowej lub elektronicznej.  
7. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wykorzystywania nadesłanych zdjęć do
celów związanych z promocją konkursu lub Gminy Pasłęk.
8. Organizator konkursu nie zwraca przesłanej wraz ze zgłoszeniem dokumentacji.

§ 5. Kapituła.

1. Oceny zgłoszeń i wyboru laureata dokonuje Kapituła konkursu powołana zarządzeniem
Burmistrza Pasłęka.
2. Członkostwo w Kapitule oraz udział w jej pracach mają charakter nieodpłatny.
3. W pracach Kapituły nie mogą uczestniczyć osoby, pozostające z uczestniczącymi w
konkursie kandydatami do tytułu „Sołtys Roku Gminy Pasłęk” w relacjach nasuwających
wątpliwości co do ich bezstronności w zakresie oceny kandydatów.
4. Pracą Kapituły kieruje przewodniczący Kapituły. 
5.  Warunkiem ważności  prac  Kapituły  jest  udział  w  nich  co  najmniej  50  % członków
Kapituły.
6. Kapituła podejmuje rozstrzygnięcie zwykłą większością głosów, a w przypadku równej
liczby głosów, decyduje głos przewodniczącego Kapituły.

§ 6. Ocena zgłoszeń

1. Ocena zgłoszeń kandydatów do tytułu „Sołtys Roku Gminy Pasłęk” obejmuje dwa etapy:
ocenę formalną i ocenę merytoryczną.



2.  Wykluczeniu  z  konkursu  podlegają  zgłoszenia,  które  nie  spełnią  któregokolwiek  z
wymogów  określonych  w  niniejszym  regulaminie  lub  które  zawiera  nieprawdziwe
informacje o kandydacie albo o jego osiągnięciach.
3.  Kapituła  konkursu  przy  ocenie  merytorycznej  zgłoszeń  kieruje  się  następującymi
kryteriami:
a) wpływ działalności kandydata na integrację społeczności lokalnej 0 – 20 pkt;
b) materialne rezultaty działalności kandydata do tytułu „Sołtys Roku Gminy Pasłęk”, np.
poprawa infrastruktury komunalnej, wykorzystanie środków funduszu sołeckiego, projekty
inwestycyjne, itp. 0 – 20 pkt;
c)  działalność  społeczna  kandydata  do  tytułu  „Sołtys  Roku  Gminy  Pasłęk”  np.  OSP,
stowarzyszenia itp. 0 - 5 pkt;
d) współpraca z samorządem gminy 0 - 10 pkt;
e) dalsze plany związane z działalnością sołectwa 0 – 5 pkt.
f) udział sołectwa w konkursach organizowanych na szczeblu kraju, województwa, powiatu
i gminy – 0 - 10 pkt.
4. Członkowie Kapituły dokonają oceny merytorycznej w karcie ocen, której wzór stanowi
załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.
5. Z przeprowadzonej przez członków Kapituły oceny merytorycznej, sporządzany jest
protokół, zawierający podsumowanie wyników oceny merytorycznej.
6. Laureatem konkursu w danym roku zostanie kandydat do tytułu „Sołtys Roku Gminy
Pasłęk”, który w wyniku oceny merytorycznej otrzymał najwyższą liczbę punktów.

§ 7. Ogłoszenie wyników Konkursu

1. Ogłoszenie wyników konkursu następuje do końca pierwszego kwartału danego roku, w
którym konkurs został ogłoszony (za wyjątkiem roku 2022, w którym ogłoszenie wyników
nastąpi  w późniejszym terminie),  poprzez opublikowanie ich na stronach internetowych
Organizatora konkursu: www.bip.  paslek.  pl  . i  www.paslek.pl.

§ 8. Nagrody

1. Laureat konkursu otrzymuje nagrodę rzeczową, którą jest rower w cenie do 3 000,00 zł.
2. Laureat  zostanie  powiadomiony  telefonicznie  o  terminie  i  miejscu  uroczystego
podsumowania konkursu oraz wręczenia nagrody.

§ 9. Postanowienia końcowe

1. Wszelkie spory wynikłe ze stosowania niniejszego regulaminu rozstrzyga Organizator
konkursu.  Rozstrzygnięcie  jest  ostateczne  i  nie  przysługuje  od  niego  żaden  środek
odwoławczy.
2.  Nadzór  nad  prawidłowością  przebiegu  konkursu  sprawuje  Organizator  konkursu,
któremu przysługuje prawo wglądu do dokumentacji konkursowej.
3.  Organizator  konkursu  zastrzega  sobie  prawo  do  zmiany  terminu  naboru  zgłoszeń
określonego w § 2 ust. 2 oraz terminu ogłoszenia wyników konkursu określonego w § 7
ust. 1.

http://www.bip.paslek.pl/
http://www.bip.paslek.pl/
http://www.bip.paslek.pl/


4.  Przesłanie  karty  zgłoszeniowej  do  konkursu  wraz  z  wymaganymi  załącznikami  jest
jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków niniejszego regulaminu.



Załącznik  nr 1
do Regulaminu Konkursu 
Sołtys Roku Gminy Pasłęk

KARTA ZGŁOSZENIA 
DO KONKURSU „SOŁTYS ROKU GMINY PASŁĘK”

ORGANIZOWANEGO PRZEZ BURMISTRZA PASŁĘKA
W ROKU ………...

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.



Załącznik nr 3 

do Regulaminu Konkursu

Sołtys Roku Gminy Pasłęk

Lp.
Imię i

nazwisko
Sołtysa

Sołectwo

Wpływ
kandydata

na
integrację
społeczną

0-20

Materialne
rezultaty

działalności
kandydata 

0-20

Działalność
społeczna

kandydata np. OSP,
stowarzyszenia

0-5

Współpraca z
samorządem

Gminy
0-10

Dalsze plany
związane z

działalnością
sołectwa

0-5

Udział
sołectwa

w konkursach
0-10

Suma


