Uchwała Nr XIII/81/07
Rady Gminy Białogard
z dnia 20 września 2007 r.
w sprawie Regulaminu nagradzania sołectw wyróżniających się w pracy na rzecz
społeczności lokalnej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) Rada Gminy Białogard,
uchwala:
Regulamin nagradzania sołectw wyróżniających się w pracy na rzecz społeczności
lokalnej.
§ 1. 1.Ustala się następujące kryteria oceny sołectw i odpowiadającą im punktację.
1) Organizacja imprez wewnętrznych w sołectwie (tylko dla mieszkańców sołectwa)
- 3 punkty za każdą imprezę.
2) Organizacja imprez w sołectwie z udziałem innych uczestników - z poza sołectwa,
np. innych sołectw - 6 punktów za każdą imprezę.
3) Udział w imprezach masowych:
a) za wzięcie udziału - 3 punkty,
b) za udział w każdej konkurencji - 1 punkt.
4) Udokumentowane pozyskanie lub starania o pozyskanie środków na potrzeby sołectwa
spoza budżetu Gminy:
a) starania - 10 punkty,
b) pozyskanie - 5 punkty ( dodatkowo).
5) Wywóz nieczystości - 1 - 10 punktów. Punktacja będzie przyznawana 1 raz w roku
na podstawie informacji uzyskanych od firm zajmujących się wywozem nieczystości
i informacji Straży Gminnej.
Zasady przyznawania punktów: 1 punkt = 10 % mieszkańców sołectwa,
przy czym procenty zaokrągla się wg zasady: do 15%,czyli, np.14,9%,przyznaje się
1 punkt; do 25%, np. 24,99% – przyznaje się odpowiednio - 2 punkty, itd., powyżej 15%
czyli 15,1% - 20%, 25,1% - 30% przyznaje się odpowiednio 2 punkty, 3 punkty.
6) Udokumentowana protokołami efektywność i częstotliwość spotkań rad
Sołeckich – 1 punkt.
7) Przepływ informacji w sołectwie - 1 - 3 punktów (rocznie), dodatkowo 1 punkt za zwołanie
zebrania wiejskiego (z wyłączeniem zebrań zwoływanych z inicjatywy Wójta Gminy).
8) Udział sołtysa w Sesjach Rady Gminy i naradach sołtysów - 1 punkt.
W przypadku usprawiedliwionej wcześniej nieobecności sołtysa dopuszcza się udział
w zastępstwie członka Rady Sołeckiej (z wyłączeniem możliwości pobrania diety).
9) Prowadzenie kroniki sołectwa - 1 - 10 punktów.
10) Utrzymanie porządku i czystości, estetyka miejscowości - 0 - 50 punktów.
2. Okresem oceny sołectw jest okres pomiędzy odbywającymi się corocznie
Turniejami Sołectw Gminy Białogard.
3. O miejscu w klasyfikacji sołectw decyduje łączna liczba punktów.
§ 2. Wysokość i ilość nagród dla sołectw określana będzie corocznie w budżecie Gminy
Białogard
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§ 3. Powołuje się Komisję do dokonania oceny sołectw w składzie:
Małgorzata Klajno Sekretarz Gminy Białogard
Teresa Stanisławczyk Radna Gminy Białogard
Dorota Oszkiel Radna Gminy Białogard
Jarosław Krajnik Sołtys Sołectwa Łęczno
Damian Jagusiak Sołtys Sołectwa Kościernica

§ 3. Ustala się termin zakończenia prac związanych z oceną sołectw i przedstawienia
protokółu z oceny na Sesji Rady Gminy Białogard poprzedzającej Turniej Sołectw Gminy
Białogard.
§ 4. Uchwała w życie z dniem podjęcia.

