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Załącznik   do Uchwały Nr          /20 
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia                2020 r. 

 

Regulamin Konkursu Marszałka 

Województwa Zachodniopomorskiego 

„Aktywne osiedle. Aktywne sołectwo” 
 

Cel konkursu 

§ 1 

Celem Konkursu jest wspieranie rozwoju demokracji lokalnej i społeczeństwa obywatelskiego oraz 
wzmacnianie tożsamości i integracji społeczności lokalnej w Województwie Zachodniopomorskim, co 
wpisuje się realizację strategii rozwoju województwa, w tym w szczególności poprzez rozwój i 
kształtowanie obywatelskiej i kulturowej mieszkańców, a także pielęgnowanie i rozwijanie tożsamości 
lokalnej. 

 
Zasady organizacji Konkursu 

§ 2 

1. Organizatorem Konkursu „Aktywne osiedle. Aktywne sołectwo”, zwanego dalej Konkursem, jest 
Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego. 

2. Konkurs skierowany jest do osiedli/sołectw w gminach województwa zachodniopomorskiego, które 
uzyskają najwyższą procentową frekwencję wyborczą w ponownym głosowaniu w wyborach 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w roku 2020. 

3. W Konkursie mogą uczestniczyć gminy reprezentujące osiedla/sołectwa działające na obszarze 
województwa zachodniopomorskiego. 

4. Wartość wsparcia wynosi 25.000,00 zł, przy czym pomoc finansowa w tej wysokości będzie 
udzielona gminie pod warunkiem podjęcia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez 
Sejmik. 

5. W konkursie wyłonionych zostanie 4 laureatów, w następujących kategoriach: 
- gminy powyżej 100 tys. mieszkańców, 
- gminy 40 tys. – 100 tys. mieszkańców, 
- gminy 10 tys. – 40 tys. mieszkańców, 
- gminy do 10 tys. mieszkańców.  

6. Laureaci zobowiązani będą do przeznaczenia niniejszych środków na realizacje potrzeb 
zgłaszanych przez osiedle/sołectwo, które osiągnęło najwyższą frekwencję wyborczą w gminie. 

7. Informacja o ogłoszeniu Konkursu będzie podana do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie 
jej w Biuletynie Informacji Publicznej Województwa Zachodniopomorskiego oraz na stronie 
Wydziału Rolnictwa i Rybactwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, 
zwanego dalej Wydziałem. 

8. Obsługę Konkursu prowadzi Wydział. 
9. Wydział ma prawo kontroli i weryfikacji danych zawartych w Zgłoszeniu do konkursu. 

Wyłonienie laureatów 

§ 3 

1. Na podstawie oficjalnych wyników wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ogłoszonych 
przez Państwową Komisję Wyborczą, Zarząd Województwa wyłoni laureatów konkursu tj. gminy 
reprezentujące osiedla/sołectwa z najwyższą procentową frekwencją wyborczą w każdej 
z kategorii, o której mowa w § 2 ust 5 Regulaminu.  

2. Dyrektor Wydziału przygotowuje listę laureatów i przedstawia ją Zarządowi. 
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3. Zarząd kieruje projekt uchwały, o której mowa w § 2 ust 4 Regulaminu pod obrady Sejmiku 
Województwa Zachodniopomorskiego celem podjęcia uchwały w sprawie pomocy finansowej 
gminom – laureatom konkursu. 

4. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi za pośrednictwem stron internetowych Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego: www.wzp.pl oraz www.wrir.wzp.pl. 

5. Dyrektor Wydziału, po podjęciu uchwały przez Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego, 
powiadomi pisemnie Laureatów o przyznaniu wsparcia oraz zamieści informację w Biuletynie 
Informacji Publicznej Województwa Zachodniopomorskiego i na stronie Wydziału. Umowa o 
udzielenie pomocy finansowej zostanie zawarta z gminą reprezentującą osiedle/sołectwo.  

 
Postanowienia ko ńcowe  

§ 5 

1. Zmiana Regulaminu może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej w tym samym trybie, co jego 
wprowadzenie i wejście w życie. 

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem przyjęcia. 
 

 


