Finał konkursu - Najlepszy Sołtys Województwa
poniedziałek, 6 sierpnia 2018
4 sierpnia w Brzezince odbyło się rozstrzygnięcie Konkursu Najlepszy Sołtys Województwa Małopolskiego AD 2017. Zgodnie z
tradycją ogłoszenie wyników odbyło się w miejscowości zwycięzcy z ubiegłego roku.
Konkurs, który ma docenić pracę sołtysów na rzecz lokalnych społeczności, został zorganizowany już po raz osiemnasty.
W tegorocznej edycji rywalizowało 36 kandydatów, w tym przedstawiciele sołectw Gminy Miechów.
Najlepszym sołtysem Małopolski AD 2017 został Pan Józef Franczyk, sołtys z gminy Zakliczyn, który odebrał nagrodę z rąk
Marszałka Województwa Małopolskiego Jacka Krupy.
Przy ocenie pracy sołtysów pod uwagę były brane następujące kryteria: inwestycje zrealizowane w sołectwie z inicjatywy
sołtysa, współpraca z samorządem gminnym oraz mieszkańcami, a także działania podjęte i realizowane przez sołtysa z
zakresu inicjatyw lokalnych, kultury i promocji.
W konkursie wyróżnieni przedstawiciele naszej gminy: sołtys Jaksic Stanisław Pawlik i sołtys Pojałowic Elżbieta Manterys,
którym podczas uroczystości rozdania nagród towarzyszyli Burmistrz Gminy i Miasta Miechów - Dariusz Marczewski oraz
Prezes Gminnego Stowarzyszenia Sołtysów - Mirosława Krzywda.
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