
REGULAMIN KONKURSU NA
„SOŁTYSA ROKU 2008 GMINY SUCHY DĄB”

ETAP I    
                Od  05.05 – 09.06.2008r.

1. Organizatorem konkursu jest Urząd Gminy Suchy Dąb.
2. Celem konkursu jest promowanie aktywnych sołtysów, którzy pracują na rzecz

społeczności lokalnej Gminy Suchy Dąb.
3. Kandydatów do udziału w konkursie mogą zgłaszać rady sołeckie 

i mieszkańcy sołectwa.
4. Zgłoszeń moŜna dokonywać na formularzu zgłoszeniowym zamieszczonym na

stronie internetowej naszej gminy a takŜe w budynku Urzędu Gminy Suchy
Dąb.

 
ETAP II
               Od  10.06 – 31.08.2008r.
          II etap polega na wyłonieniu spośród kandydatów wytypowanych 
          w I etapie jednego zwycięzcy.
     5.  Głosujący mogą kierować się następującymi kryteriami:

•  wpływ działalności kandydata na integrację społeczności lokalnej;
• rezultaty działalności ponad lokalnej;
• czas sprawowania funkcji sołtysa w połączeniu z efektami działalności;
• estetyka i wygląd wsi;
• dalsze plany związane z działalnością sołectwa.

6. Głosować moŜe kaŜdy kto ukończył 18-ty rok Ŝycia czyli osoba
pełnoletnia, zameldowana na terenie naszej gminy.

7. KaŜdy mieszkaniec moŜe oddać tylko 1 głos na wybranego sołtysa 
z okręgu naszej gminy, czyli moŜna głosować na sołtysa z innego sołectwa niŜ

to, w którym zamieszkuje głosujący.
8. Podliczenia głosów dokona powołana przez Wójta Gminy Suchy Dąb komisja

w składzie:
   - Z-ca Wójta Gminy Suchy Dąb Zdzisława Zawisza
   - Przewodniczący Rady Gminy Jarosław Dutkowski
   - Inspektor Ref. Spr. Obywatelskich Danuta Krefta

9. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, dane kandydata jak 
i osoby głosującej Urząd Gminy zachowa do wiadomości własnej 
i wykorzysta wyłącznie do celów konkursu.

ETAP III

10.Rozstrzygnięcie konkursu oraz uroczyste ogłoszenie wyników nastąpi podczas
obchodów DoŜynek Gminnych 2008 dnia 14.09.2008 we wsi Osice.

11.Nagrodą w konkursie będzie : Puchar przechodni „Sołtysa Roku 2008 Gminy



Suchy Dąb”, nagroda ufundowana przez Wójta Gminy Suchy Dąb oraz tekst
na witrynie internetowej www.suchy-dab.pl

12.Spośród głosujących wylosujemy 1 osobę, która otrzyma nagrodę rzeczową
ufundowaną przez Przewodniczącego Rady Gminy Suchy Dąb.

         Wszelkich informacji na temat w/w konkursu moŜna uzyskać u      
p. Aleksandry Benedyk


