
Załącznik  
do Uchwały Nr 459/2018  
Zarządu Powiatu Toruńskiego  
z dnia 16 maja 2018 r. 

 
Regulamin Konkursu  

„Sołtys Roku Powiatu Toruńskiego 2017” 
 

1. Organizatorem Konkursu jest Starostwo Powiatowe w Toruniu – Wydział 
Edukacji i Spraw Społecznych. 

2. Celem Konkursu jest promowanie najbardziej aktywnych sołtysów z terenu 
powiatu toruńskiego, którzy podejmują działania na rzecz integracji 
społeczności lokalnej, dbają o rozwój sołectwa i gminy. 

3. Kandydatury do udziału w Konkursie mogą zgłaszać rady sołeckie, mieszkańcy 
sołectwa (min. 10 osób), rady parafialne, Koła Gospodyń Wiejskich, organizacje 
pozarządowe, w tym Ochotnicze Straże Pożarne, władze samorządowe 
(wójtowie, rada gminy) oraz radni samorządowi. 

4. Do udziału w Konkursie może zostać zgłoszony każdy sołtys, bez względu na 
okres pełnienia swojej funkcji. 

5. Do Konkursu nie mogą być zgłaszani laureaci konkursu, którzy otrzymali tytuł 
„Sołtys Roku Powiatu Toruńskiego w latach 2010 - 2015”. Do konkursu mogą 
być zgłoszeni sołtysi, którzy otrzymali wyróżnienie w poprzednich edycjach 
konkursu. 

6. Komisja Konkursowa przy ocenie zgłoszeń będzie brała pod uwagę następujące 
kryteria: 
1) wpływ działalności kandydata na integrację społeczności lokalnej,                           

tj. organizacja (współorganizacja) festynów, dożynek, wyjazdów, spotkań 
integracyjnych itp.; 

2) inicjatywa, udział sołtysa w organizacji oraz realizacji prac i zadań 
inwestycyjno-remontowych prowadzonych w sołectwie oraz wspólnych 
akcjach społecznych z mieszkańcami np. poprawa estetyzacji sołectwa, 
akcje porządkowe; 

3) materialne rezultaty działalności, np. poprawa infrastruktury komunalnej; 
4) działalność wykraczająca poza funkcję sołtysa, np. w strukturach OSP, KGW, 

stowarzyszeń itp.; 
5) ocena współpracy sołtysa z władzami gminy, w tym udział w sesjach rady 

gminy, szkoleniach, w powiatowym zjeździe sołtysów itp. 
6) planowane zamierzenia, działania na rzecz rozwoju sołectwa. 

7. Członek Komisji Konkursowej, o której mowa w pkt. 12 Regulaminu, może 
przyznać od 0 do 5 punktów w każdym z wymienionych w pkt. 6  kryteriów. 

8. W przypadku gdy do konkursu zgłoszony zostanie 1 kandydat minimalna liczba 
punktów otrzymanych od Członków Komisji Konkursowej, którą kandydat musi 
uzyskać, by otrzymać tytuł „Sołtysa Roku Powiatu Toruńskiego 2017” wynosi 
80% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania. W przypadku 
uzyskania mniejszej liczby punktów kandydat otrzymuje wyróżnienie w 
Konkursie. 

9. Zgłoszeń należy dokonywać na formularzu zgłoszeniowym, stanowiącym 
załącznik do niniejszego Regulaminu. 



10. Zgłoszenia wraz z załączoną dokumentacją (np. zdjęcia, prezentacje 
multimedialne, poświadczone kopie dokumentów, wycinki prasowe 
dokumentujące pracę sołtysa) należy przesyłać w terminie                                          do 
11 czerwca 2018 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres: 

   

  Starostwo Powiatowe w Toruniu,  
  ul. Towarowa 4-6,  
  87-100 Toruń 
  z dopiskiem „Sołtys Roku…”. 
 
   Dokumentację, o której mowa w pkt. 10 Regulaminu można przesłać pocztą na 

adres e-mail: j.rybitwa@powiattorunski.pl, przy czym fakt ten należy zapisać                   
w formularzu zgłoszeniowym.  

11. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wykorzystania nadesłanych 
zdjęć i materiałów do celów związanych z promocją konkursu i powiatu 
toruńskiego. 

12. Oceny zgłoszeń i wyboru laureata dokona Komisja Konkursowa – powołana 
Zarządzeniem Starosty Toruńskiego – w skład której wejdą m.in:  

         1) laureat lub osoba wyróżniona w poprzednich edycjach konkursu „Sołtys 
Roku Powiatu Toruńskiego”, 

 2) przedstawiciel Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, 
3) przedstawiciel Wydziału Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego     

w Toruniu, 
 4) przedstawiciel Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa 

 Powiatowego w Toruniu,  
 5) przedstawiciel Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska 
  Rady Powiatu Toruńskiego, 
 6) przedstawiciel Zarządu Powiatu Toruńskiego, 
 7) przedstawiciel Powiatowej Izby Rolniczej, 
 8) przedstawiciele poszczególnych gmin powiatu toruńskiego,  

9) przedstawiciel organizacji pozarządowych z terenu powiatu 
 toruńskiego. 

13. Tytuł „Sołtysa Roku Powiatu Toruńskiego 2017” przyznany zostanie jednej 
osobie. Ponadto Komisja Konkursowa może przyznać maksymalnie dwa 
wyróżnienia. 

14. Laureat konkursu „Sołtys Roku Powiatu Toruńskiego 2017” otrzyma nagrodę 
rzeczową o wartości do 700 zł, natomiast osoby wyróżnione w konkursie 
nagrody rzeczowe o wartości do 350 zł każda. 

15. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w II kwartale 2018 roku. Uroczyste 
podsumowanie konkursu odbędzie się podczas XI Zjazdu Sołtysów Powiatu 
Toruńskiego.  

16. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. 
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem rozstrzyga 
Organizator konkursu. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z akceptacją 
niniejszego Regulaminu. 
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