
Sołtys Roku Powiatu Opoczyńskiego 2018

REGULAMIN

1. Biuro  Poselskie  Posła  na  Sejm RP Roberta  Telusa  oraz  Stowarzyszenie  Sołtysów
Ziemi Opoczyńskiej ogłaszają X Jubileuszowy konkurs na „Sołtysa Roku” Powiatu
Opoczyńskiego, tym samym są jego Organizatorami.

2. Konkurs  zostanie  rozstrzygnięty  31  sierpnia  2018  r.,   a  ogłoszenie  wyników
i wręczenie nagrody głównej nastąpi podczas uroczystości dożynkowych w Gminie
Opoczno.

3. Kandydatów do konkursu mogą zgłaszać oraz oddawać głosy władze gmin, parafie,
organizacje  i  stowarzyszenia  działające  na  wsi,  rady  sołeckie  oraz  mieszkańcy
poszczególnych sołectw.

4. Zainteresowani  sołtysi  mogą sami angażować się w akcję,  promując  swoją osobę  
i  zdobywając zaufanie głosujących, a zdobyte głosy mogą dostarczyć osobiście lub w
inny sposób do siedziby organizatora konkursu.

5. Głosowanie  odbywać  się  będzie  na  kartach  przygotowanych  przez  organizatora
i  dostępnych na stronie biura  poselskiego.  Istnieje  możliwość  powielania  czystych
kart.

6. Prawidłowo  wypełniona  karta  powinna  zawierać  imię  i  nazwisko  kandydata  oraz
nazwę  sołectwa  jak  również  imię  i  nazwisko  osoby  głosującej  z  własnoręcznym
podpisem.

7. Nad  prawidłowością  rozstrzygnięcia  konkursu  czuwać  będzie  komisja  w  składzie
której  znajdą  się,  przewodniczący  komisji:  prezes  Stowarzyszenia  Sołtysów Ziemi
Opoczyńskiej  Wiesław Sołtysiak,  członkowie  komisji:  Dyrektor  Biura  Poselskiego
Rafał Skoczylas oraz Marcin Preiss z Radia Plus Radom.

8. Termin nadsyłania kart upływa w czwartek 30 sierpnia 2018 r. do godz. 15:00. 
9. W przypadku równej liczby głosów decyzja o wyborze Sołtysa Roku z wybór zostanie

dokonany drogą losowania.
10. Zaklejoną i opieczętowaną korespondencję opatrzoną dopiskiem „Sołtys Roku 2018”

prosimy kierować do 30 sierpnia 2018 r. osobiście na adres:

Biuro Poselskie
Poseł Robert Telus
ul. Biernackiego 3
26-300 Opoczno

Wszelkich informacji udzielają : Prezes Stowarzyszenia Wiesław Sołtysiak              
Tel. 607 072 607 oraz pracownicy Biura Poselskiego, tel. 44 646 15 88 lub na stronie 
internetowej www.telusrobert.pl

Jesteśmy przekonani, że w naszych gminach są sołtysi, którzy są godni takiego tytułu, 
gdyż potrafią się troszczyć bezinteresownie o swoich mieszkańców, inicjują rozwój 
sołectwa i działają dla dobra ludzi i gminy. Powinniśmy ich wskazywać  jako  wzór 
do naśladowania.  


