
Regulamin konkursu 
 

na „Eko Sołectwo” Powiatu Gryfickiego 
 
1. Organizatorem konkursu jest Zarząd Powiatu Gryfickiego. 
2. Konkurs kierowany jest do sołectw z terenu Powiatu Gryfickiego. 
3. Celem głównym konkursu jest włączenie mieszkańców poszczególnych sołectw z terenu 

Powiatu Gryfickiego do aktywnego udziału w przedsięwzięciach na rzecz ochrony środowiska                 
i dbałości o środowisko naturalne. 

4. Celami szczegółowymi są: 
   - kształtowanie postaw proekologicznych wśród mieszkańców Powiatu Gryfickiego, 
   - promocja sołectw przyjaznych środowisku oraz przedsięwzięć lokalnych, mających wpływ                    

na stan środowiska, 
  - ukazanie różnorodności podejmowanych działań na rzecz ochrony środowiska, 
  - spowodowanie zwiększenia aktywności mieszkańców wsi z terenu Powiatu w zakresie dbałości   

o estetykę nieruchomości i stan środowiska naturalnego, 
  - podniesienie walorów turystyczno-rekreacyjnych miejscowości, 
  - zwiększenie troski o stan środowiska naturalnego, 
  - nagrodzenie uczestników konkursu za zaangażowanie w zakresie ochrony środowiska. 
5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie do Starostwa Powiatowego w Gryficach 

przez sołtysa, radę sołecką lub gminę karty zgłoszenia sołectwa do konkursu „Eko Sołectwo”, 
stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

6. Zgłoszenie do konkursu „Eko Sołectwo” należy złożyć w formie pisemnej w sekretariacie 
Starostwa Powiatowego w Gryficach, pok. 410, lub przesłać na adres: Starostwo Powiatowe              
w Gryficach, Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 lipca 
każdego roku. 

7. Do karty zgłoszeniowego mogą być załączone dodatkowe materiały, zawierające informacje               
o sołectwie i jego osiągnięciach. Załączniki do formularza zgłoszeniowego nie podlegają 
zwrotowi. 

8. Ogłoszenie o konkursie przekazane zostanie do gmin znajdujących się na terenie Powiatu 
Gryfickiego oraz ogłoszone na stronie internetowej starostwa pod adresem: 
http://www.gryfice.pl/.  

9. Oceny sołectw dokona komisja konkursowa w składzie: 

 minimum dwóch członków Zarządu lub Rady Powiatu, 

 jeden przedstawiciel Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa 
Powiatowego, 

10. Komisja dokona oceny sołectw według przyjętych kryteriów określonych w załączniku nr 2                  
do regulaminu. 

11. Komisja dokona oceny i wyłoni laureatów w terminie do dnia 31 sierpnia każdego roku.                     
O terminie i miejscu wręczenia nagród sołectwa biorące udział w konkursie zostaną 
powiadomione telefonicznie lub na piśmie. 

12. Nagrodzone sołectwa otrzymają nagrody rzeczowe z przeznaczeniem na potrzeby sołectwa 
określone przez Sołtysa lub Radę Sołecką. 

13. Zdobycie I miejsca w konkursie uniemożliwia ponowne zgłoszenie sołectwa do konkursu                    
w następnym roku.  

  

http://www.gryfice.pl/

