
UCHWAŁA Nr 72/2019 

ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO 

z dnia 24 kwietnia 2019 r. 
 

 

w sprawie uchwalenia Regulaminu konkursu „Sołtys Roku Powiatu Toruńskiego”  

 

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. Uchwala się Regulamin konkursu „Sołtys Roku Powiatu Toruńskiego”, stanowiący 

załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Toruńskiemu. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

   Przewodniczący posiedzenia 

    Starosta Toruński  

     Marek Olszewski 

 

 



Załącznik  

do Uchwały Nr 72/2019  

Zarządu Powiatu Toruńskiego  

z dnia 24.04.2019 r. 

 

 

 

 

Regulamin Konkursu 

„Sołtys Roku Powiatu Toruńskiego” 

 

 

 

§ 1. Organizator konkursu 

 

Organizatorem Konkursu „Sołtys Roku Powiatu Toruńskiego” jest Starostwo Powiatowe                            

w Toruniu – Wydział Edukacji i Spraw Społecznych. 

 

 

§ 2. Cel konkursu 

 

Celem Konkursu jest promocja Powiatu Toruńskiego poprzez wyłonienie najbardziej 

aktywnych sołtysów z terenu powiatu toruńskiego, którzy podejmują działania na rzecz 

integracji społeczności lokalnej oraz dbają o rozwój sołectwa i gminy. 

 

 

§ 3. Warunki uczestnictwa w konkursie 

 

1. Kandydata 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 (rada gminy, wójtowie) oraz radni 

samorządowi. 

2. Do udziału w Konkursie może zostać zgłoszony sołtys, który w momencie zgłaszania go 

do Konkursu pełni funkcję i był sołtysem przez co najmniej jedną pełną kadencję,                                 

z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. Do Konkursu nie mogą być zgłaszani laureaci Konkursu, którzy otrzymali tytuł „Sołtys 

Roku Powiatu Toruńskiego” w poprzednich edycjach Konkursu. Do Konkursu mogą być 

zgłoszeni sołtysi, którzy otrzymali wyróżnienie w poprzednich edycjach Konkursu. 

4. Zgłoszeń należy dokonywać na formularzu zgłoszeniowym, stanowiącym załącznik do 

niniejszego Regulaminu. 



5. Zgłoszenia wraz z załączoną dokumentacją (np. zdjęcia, prezentacje multimedialne, kopie 

dokumentów potwierdzające działalność sołtysa, listy gratulacyjne, wycinki prasowe, 

wydruki z Internetu dokumentujące pracę sołtysa) należy przesyłać w terminie do 31 maja 

(decyduje data stempla pocztowego) na adres: 

  Starostwo Powiatowe w Toruniu  

  ul. Towarowa 4-6 

  87-100 Toruń 

  z dopiskiem „Sołtys Roku…”. 

 

6. Dokumentację, o której mowa w ust. 5 można przesłać pocztą na adres e-mail: 

j.rybitwa@powiattorunski.pl, przy czym fakt ten należy zapisać w formularzu 

zgłoszeniowym.  

7. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wykorzystania nadesłanych zdjęć                       

i materiałów do celów związanych z promocją Konkursu i powiatu toruńskiego. 

 

 

§ 4. Ocena zgłoszeń 

 

1. Oceny zgłoszeń i wyboru laureata dokona Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem 

Starosty Toruńskiego. 

2. Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej otrzymają:  

1) laureat lub osoba wyróżniona w poprzedniej/poprzednich edycji/edycjach konkursu 

„Sołtys Roku Powiatu Toruńskiego” - 1 przedstawiciel, 

2) Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego – 1 przedstawiciel, 

3) Powiatowa Izba Rolnicza – 1 przedstawiciel, 

4) organizacje pozarządowe z terenu powiatu toruńskiego – 1 przedstawiciel, 

 

5) Wójtowie Gmin z terenu powiatu toruńskiego – do 8 przedstawicieli, po 1 

przedstawicielu z każdej z gmin, 

 

6) Zarząd Powiatu Toruńskiego – 1 przedstawiciel, 

 

7) Komisja Infrastruktury Komunalnej, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska 

Rady Powiatu Toruńskiego – 1 przedstawiciel, 

8) Wydział Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Toruniu – 1 przedstawiciel, 

9) Wydział Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Toruniu                                   

– 1 przedstawiciel.  

3. Ostateczny skład Komisji Konkursowej uzależniony jest od przyjęcia zaproszenia do 

udziału w pracach Komisji Konkursowej przez osoby/podmioty wymienione w ust. 2.  



4. Komisja Konkursowa dokona oceny zgłoszeń na podstawie informacji zawartych                 

w formularzu zgłoszeniowym, o którym mowa w § 3, ust. 4 Regulaminu oraz 

dokumentacji, o której mowa w § 3, ust. 5 Regulaminu. 

5. Komisja Konkursowa przy ocenie zgłoszeń będzie brała pod uwagę następujące kryteria: 

1) wpływ działalności sołtysa na integrację społeczności lokalnej, tj. organizacja 

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

2) inicjatywa oraz udział sołtysa w organizacji i realizacji prac prowadzonych                            

w sołectwie a także we wspólnych akcjach społecznych z mieszkańcami np. poprawa 

estetyzacji sołectwa, akcje porządkowe; 

3) zadania inwestycyjno-remontowe prowadzone w sołectwie z inicjatywy sołtysa, w tym 

szczególnie z funduszu sołeckiego; 

4) działalność wykraczająca poza funkcję sołtysa, np. w strukturach OSP, KGW, 

stowarzyszeń itp.; 

5) współpraca 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. 

6. Członek Komisji Konkursowej, o której mowa w ust. 1 może przyznać od 0 (minimum) do 

5 (maksimum) punktów w każdym z wymienionych w ust. 5 kryteriów. 

7. 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” wynosi 80% maksymalnej liczby 

punktów możliwych do uzyskania. W przypadku uzyskania mniejszej liczby punktów 

kandydat otrzymuje wyróżnienie w Konkursie. 

 

 

§ 5. Nagrody 

 

1. Tytuł „Sołtys Roku Powiatu Toruńskiego” przyznany zostanie jednej osobie. Ponadto 

Komisja Konkursowa może przyznać dwa wyróżnienia. 

2. Laureat Konkursu „Sołtys Roku Powiatu Toruńskiego” otrzyma nagrodę finansową lub 

rzeczową o wartości 1000 zł. (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100). Podatek dochodowy 

od nagrody rozliczony zostanie zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób 

fizycznych. 

3. Osoby wyróżnione w Konkursie „Sołtys Roku Powiatu Toruńskiego” otrzymają nagrodę 

finansową lub rzeczową o wartości 500 zł. (słownie: pięćset złotych 00/100) każda. 



Podatek dochodowy od nagród rozliczony zostanie zgodnie z ustawą o podatku 

dochodowym od osób fizycznych. 

4. Nagrody finansowe, o których mowa w ust. 2 i 3 wypłacone zostaną przelewem na konto 

wskazane przez laureata/osoby wyróżnione w Konkursie. 

 

 

§ 6. Ogłoszenie wyników Konkursu 

 

Rozstrzygnięcie Konkursu i ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w II kwartale. Uroczyste 

podsumowanie Konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się podczas Zjazdu Sołtysów 

Powiatu Toruńskiego.  

 

 

§ 7. Postanowienia końcowe 

 

1. W wykonaniu obowiązków płynących z Rozporządzenia 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 organizator podaje komplet 

informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych uczestników Konkursu (osób 

zgłaszanych i zgłaszających) w załączniku do formularza zgłoszeniowego, o którym 

mowa w § 3, pkt. 4 Regulaminu. 

2. 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. 

 

 

 

 



 

Załącznik  

do Regulaminu Konkursu 

„Sołtys Roku Powiatu Toruńskiego” 

 

 

 

 

Formularz zgłoszeniowy  

kandydata do konkursu  

„Sołtys Roku Powiatu Toruńskiego”  
 

 

1. Zgłaszany kandydat 

 

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

 Imię i nazwisko         

  

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

 adres zamieszkania 

 

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

 telefon     telefon kom.    e-mail 

 

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

 sołectwo   gmina   czas pełnienia funkcji sołtysa 

 

 

Liczba mieszkańców sołectwa (stan na 31.12.20…….* r.): ………………………………….. 

 
*należy wpisać rok poprzedzający rok, w którym zgłasza się kandydata w konkursie 

 
 

2.  Zgłaszający: 

   

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

Imię i nazwisko    podmiot zgłaszający  miejsce zamieszkania                 nr tel. 

 

 

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

Imię i nazwisko    podmiot zgłaszający  miejsce zamieszkania                 nr tel. 

  
  

 itd. 

 

3. Działalność kandydata (dotyczy lat ……...**- ……….***)  
**proszę wpisać rok rozpoczęcia pełnienia funkcji sołtysa przez kandydata 

*** należy wpisać rok poprzedzający rok, w którym zgłasza się kandydata w konkursie 

  

1) Wpływ działalności sołtysa na integrację społeczności lokalnej,                           

tj. organizacja (współorganizacja) festynów, dożynek, wyjazdów, spotkań 

integracyjnych itp. 

 
   



2) Inicjatywa oraz udział sołtysa w organizacji i realizacji prac prowadzonych                       

w sołectwie a także we wspólnych akcjach społecznych z mieszkańcami np. 

poprawa estetyzacji sołectwa, akcje porządkowe. 

 

 

3) Zadania inwestycyjno-remontowe prowadzone w sołectwie z inicjatywy 

sołtysa, w tym szczególnie z funduszu sołeckiego (nie należy podawać działań 

zrealizowanych z budżetu gminy (np. budowa świetlicy, budowa drogi)). 

 

 

Przybliżona wartość inwestycji: …………………………………………………………………….. 

 

4) Działalność wykraczająca poza funkcję sołtysa, np. w strukturach OSP, KGW, 

stowarzyszeń itp. 

 

 

5) Współpraca 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. 

 

 

 

4. Dodatkowe informacje mające wpływ na ocenę kandydata 

 

 

                                           

 

 
           

           

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

          Podpis/y zgłaszającego/-cych 

 

 

 

 

 
Załączniki: 

1. Klauzula informacyjna - podpisana przez osobę/y zgłaszającą/ce kandydata do konkursu 

2. Klauzula informacyjna - podpisana przez osobę zgłaszaną do konkursu 

3. 

4. 

 

Załączniki nr….. przesłano na adres mailowy: j.rybitwa@powiattorunski.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do Formularza zgłoszeniowego 

 

Niniejszy dokument  

podpisuje osoba/y zgłaszająca/ce kandydata  

do konkursu „Sołtys Roku Powiatu Toruńskiego” 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

dla osób uprawnionych do zgłoszenia kandydatur 

do udziału w Konkursie „Sołtys Roku Powiatu Toruńskiego” 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie o ochronie danych, informujemy, iż:  

1) Administratorem Państwa danych osobowych będzie Starosta Toruński. Można się z 

nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: Starostwo Powiatowe w 

Toruniu, ul. Towarowa 4-6, 87 - 100 Toruń, e-mailowo: starostwo@powiattorunski.pl, 

telefonicznie 56/ 662 88 88. 

2) Do kontaktów w sprawie ochrony Państwa danych osobowych został także powołany 

inspektor ochrony danych, z którym możesz się kontaktować wysyłając e-mail na adres 

iod@powiattorunski.pl. 

3) Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do wykonywania zadań 

realizowanych w interesie publicznym przez administratora, odbywać się będzie na podstawie 

art. 6 ust. 1 lit. e) RODO i art. 4 ust. 1 pkt 21) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (t.j. Dz. U. 2019, poz. 511), w celu przeprowadzenia Konkursu „Sołtys Roku 

Powiatu Toruńskiego”. 

4) W związku z prowadzanym konkursem administrator przetwarzał będzie wyłącznie 

zwykłe dane osobowe, wymienione w pkt 2 formularza zgłoszeniowego kandydata do 

konkursu. 

5) Państwa dane osobowe możemy ujawniać, przekazywać i udostępniać wyłącznie 

podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa są nimi np.: portale 

społecznościowe, mass media, publikatory prasowe oraz internetowe, sądy, podmioty 

świadczące usługi pocztowe oraz telekomunikacyjne, organy ścigania, podatkowe oraz inne 

podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem oczywiście w oparciu o stosowną 

podstawę prawną.  

Państwa dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je 

na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty 

świadczące usługi informatyczne i inne, jednakże przekazanie Państwa danych nastąpić może 

tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Państwa praw.  

6) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów 

przetwarzania dla jakich zostały zebrane, a następnie przez okres wynikający z kategorii 

archiwalnej dokumentacji, określonej w Rozporządzeniu  Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 

stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt 

oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, tj. jako 

materiał archiwalny przechowywany wieczyście. 

7) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych posiadacie Państwo prawo 

do: 

a) dostępu do treści danych; 

b) sprostowania danych; 

c) usunięcia danych, jeżeli: 

• dane osobowe przestaną być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w 

których były przetwarzane, 

• dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, 

d) ograniczenia przetwarzania danych; 



e) wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

Z ww. żądaniami możecie Państwo wystąpić do administratora w formie pisemnej lub 

elektronicznej na adres podany powyżej. 

 

8) Przysługuje Państwu także skarga do organu do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych 

osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016 r. 

 

9) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w 

formie profilowania. 

 

 

 

 

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

     Miejscowość                                             Data                                            podpis/y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 do Formularza zgłoszeniowego 
 

Niniejszy dokument  

podpisuje osoba zgłaszana do konkursu  

„Sołtys Roku Powiatu Toruńskiego” 

 

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z  dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), informujemy, iż:  

1) Administratorem Państwa danych osobowych będzie Starosta Toruński. Można się z 

nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: Starostwo 

Powiatowe w Toruniu, ul. Towarowa 4-6, 87 - 100 Toruń, e-mailowo: 

starostwo@powiattorunski.pl, telefonicznie 56/ 662 88 88. 

2) Do kontaktów w sprawie ochrony Państwa danych osobowych został także powołany 

inspektor ochrony danych, z którym możesz się kontaktować wysyłając e-mail na adres 

iod@powiattorunski.pl  

3) Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do wykonywania zadań 

realizowanych w interesie publicznym przez administratora, odbywać się będzie na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO i art. 4 ust. 1 pkt 21) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 

r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. 2019, poz. 511), w celu przeprowadzenia 

Konkursu „Sołtys Roku Powiatu Toruńskiego”. 

4) W związku z prowadzanym konkursem administrator przetwarzał będzie wyłącznie 

zwykłe dane osobowe, wymienione w pkt 1 formularza zgłoszeniowego kandydata do 

konkursu. 

5) Państwa dane osobowe możemy ujawniać, przekazywać i udostępniać wyłącznie 

podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa są nimi np.: 

portale społecznościowe, mass media, publikatory prasowe oraz internetowe, sądy, 

podmioty świadczące usługi pocztowe oraz telekomunikacyjne, organy ścigania, 

podatkowe oraz inne podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem oczywiście w 

oparciu o stosowną podstawę prawną.  

Państwa dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je 

na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty 

świadczące usługi informatyczne i inne, jednakże przekazanie Państwa danych nastąpić 

może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Państwa praw.  

6) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów 

przetwarzania dla jakich zostały zebrane, a następnie przez okres wynikający z 

kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Rozporządzeniu  Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych 

rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania 

archiwów zakładowych, tj. jako materiał archiwalny przechowywany wieczyście. 

7) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych posiadacie Państwo prawo 

do: 

a) dostępu do treści danych; 

b) sprostowania danych; 

c) usunięcia danych, jeżeli: 

 dane osobowe przestaną być niezbędne do celów, w których zostały zebrane 

lub w których były przetwarzane, 



 dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, 

d) ograniczenia przetwarzania danych; 

e) wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

Z ww. żądaniami możecie Państwo wystąpić do administratora w formie pisemnej lub 

elektronicznej na adres podany powyżej. 

8) Państwa dane pochodzą od uprawnionych do zgłoszenia kandydatur do udziału w Konkursie, 

którymi są rady sołeckie, mieszkańcy sołectwa (min. 10 osób), rady parafialne Koła Gospodyń 

Wiejskich, organizacje pozarządowe, w tym Ochotnicze Straże Pożarne, władze samorządowe 

(wójtowie, rady gminy) oraz radni samorządowi.  

9) Przysługuje Państwu także skarga do organu do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza 

przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

10) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 

profilowania. 

 

 

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

     Miejscowość                                             Data                                            podpis 

 

 

 

 


