
 

Zarządzenie Nr 39/2013 

Starosty Nowodworskiego 

z dnia 4 lipca 2013 roku 

 

 

w sprawie powołania Powiatowej Komisji w ramach konkursu „Piękna Wieś Pomorska 

2013”. 

 

 Na podstawie art. 34 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym               

(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595) oraz § 9 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa 

Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały Nr 

XXV/225/2009 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 30 kwietnia 2009 roku w sprawie 

uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze 

Gdańskim zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

Powołuję Komisję w składzie: 

1. Karolina Iwaniak – przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze 

Gdańskim 

2. Anna Galewska - przedstawiciel Powiatowego Ośrodka Doradztwa Rolniczego            

w Nowym Dworze Gdańskim, 

3. Danuta Hojarska – Członek Rady Powiatowej Pomorskiej Izby Rolniczej. 

 

§ 2 

Celem prac Komisji jest ocena zagród wiejskich oraz terenów wiejskich zgłoszonych do 

eliminacji powiatowych w dwóch kategoriach: wieś oraz zagroda. 

 

§ 3 

Po dokonaniu oceny Komisja zgłosi laureatów pierwszych miejsc do eliminacji wojewódzkich 

w terminie do dnia 15 lipca 2013 r. 

 

§ 4 

Komisja działa w oparciu o Regulamin Konkursu „Piękna Wieś Pomorska 2013” w 

województwie pomorskim, stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia. 

 

§ 5 

Wykonanie Zarządzenia powierzam Zespołowi ds. Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych, 

Promocji, Turystyki i Sportu Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim. 

 

§ 6 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” 
 

Załącznik do Uchwały Nr ………../13 
Zarządu Województwa Pomorskiego  
z dnia     kwietnia  2013 roku 

 
 

REGULAMIN 
KONKURSU „PIĘKNA WIEŚ POMORSKA 2013” 

 
 
1. Organizacja konkursu: 
Konkurs „Piękna Wieś Pomorska 2013”, zwany dalej „Konkursem”, organizowany jest 
w kategoriach „Wieś” i „Zagroda” i dotyczy wsi oraz zagród położonych w granicach 
województwa pomorskiego. 
 
a) Organizatorzy Konkursu:  

-   Województwo Pomorskie,   
-   Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku, 
- Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa  
    Pomorskiego 

 
b) Współorganizatorzy:  

- Urzędy gmin i starostwa powiatowe w województwie pomorskim, 
 
c) Regulamin Konkursu dostępny będzie na portalu województwa pomorskiego - 

Wrota Pomorza www.wrotapomorza.pl oraz stronach internetowych Sekretariatu 
Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich www.pomorskie.ksow.pl  
i Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Gdańsku www.podr.pl 

 
d) Konkurs rozstrzygany jest w trzech etapach: gminnym, powiatowym 

i wojewódzkim.  
 
2. Cele Konkursu: 
a) ochrona i poprawa wartości krajobrazu przyrodniczego oraz kulturowego wsi, 
b) poprawa jakości życia na wsi, 
c) podniesienie atrakcyjności wypoczynkowej obszarów wiejskich, 
d) aktywizacja i integracja społeczności lokalnej, 
e) identyfikacja i analiza możliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie 

rozwoju obszarów wiejskich oraz przekazanie informacji na ich temat zgodnie 
z założeniami Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich  Województwa 
Pomorskiego na lata 2012-2013.  

 
3. Warunki uczestnictwa w Konkursie: 
a) kategoria „Wieś” 
W Konkursie nie mogą brać udziału wsie, w których znajduje się siedziba gminy oraz 
laureaci I miejsc finałów wojewódzkich poprzednich 10 edycji Konkursu.  
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Warunkiem przystąpienia do Konkursu w kategorii „Wieś” jest złożenie do 
miejscowego urzędu gminy, w terminie do 15 maja 2013 r. podpisanej przez sołtysa 
wsi karty zgłoszenia, stanowiącej załącznik Nr 1 do Regulaminu Konkursu. 
 
b) kategoria „Zagroda” 
W Konkursie mogą brać udział zagrody rolnicze, w tym gospodarstwa rolne 
agroturystyczne prowadzące działalność agroturystyczną, natomiast wyklucza się 
udział laureatów I miejsc zdobytych w finałach wojewódzkich w poprzednich 10 
edycjach Konkursu   
 
Warunkiem przystąpienia do Konkursu w kategorii „Zagroda” jest złożenie do 
miejscowego urzędu gminy, w terminie do 15 maja 2013 r. podpisanej przez 
właściciela zagrody karty zgłoszenia, stanowiącej załącznik Nr 2 do Regulaminu 
Konkursu. 
 
4.Czas trwania Konkursu: 
Konkurs trwa od dnia 15 maja 2013 r. do 15 września  2013 r.  
 
5. Ocena Konkursu: 
Oceny dokonują komisje: 
a) gminne – powołane przez wójta/burmistrza gminy. Komisje gminne w terminie 

do 15 czerwca b.r. zgłaszają do eliminacji powiatowych laureatów I miejsc 
Konkursu w kategoriach „Wieś” i „Zagroda”. 

 
b) powiatowe – powołane przez starostę powiatu. Komisje powiatowe w terminie 

do 15 lipca b.r. zgłaszają do eliminacji wojewódzkich laureatów I miejsc 
Konkursu w kategoriach „Wieś” i „Zagroda”.  

 
Do etapu wojewódzkiego może być zgłoszona wyłącznie jedna wieś i jedna zagroda 
z danego powiatu.  
Komisje powiatowe przesyłają zgłoszenia na adres: Pomorski Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego w Gdańsku, 80-001 Gdańsk, ul. Trakt Św. Wojciecha 293, z dopiskiem 
Konkurs „Piękna Wieś Pomorska 2013”. Decyduje data wpływu zgłoszenia do 
Sekretariatu Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Gdańsku.  
 
c) Wojewódzka w składzie: 
 
Samorząd  Województwa Pomorskiego 2 osoby 
Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku 1 osoba 

Pomorska Izba Rolnicza  1 osoba 

Związek Gmin Pomorskich  1 osoba 

Szkoły Wyższe  2 osoby 
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Komisja wojewódzka na podstawie przesłanych zgłoszeń oraz wizytacji dokona 
oceny wsi i zagród w terminie do 15 września  2013 r.  
 

Kryteria oceny zgłoszonych wsi i zagród określone są w załącznikach nr 3 i nr 4 do 
Regulaminu Konkursu.  
 
Członkom Komisji Wojewódzkiej nie przysługuje wynagrodzenie za udział w pracach 
Komisji Wojewódzkiej. Ich udział w Komisji Wojewódzkiej następuje za ich uprzednią 
zgodą wyrażoną na piśmie. 
 
6. Podsumowanie konkursu w kategorii „Wieś” i „Zagroda” 
 
Podsumowanie etapu wojewódzkiego Konkursu w kategoriach „Wieś” i „Zagroda” 
oraz uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się nie później niż do dnia 
31 października 2013 roku. 
Podsumowanie Konkursu na etapie gminnym i powiatowym przeprowadzą gminy 
i powiaty we własnym zakresie.  
 
7. Nagrody: 
 
Na etapie wojewódzkim przewiduje się przyznanie nagród w kategoriach „Wieś” 
i „Zagroda” za zajęcie I, II i III miejsca. Dopuszcza się także przyznanie wyróżnień.  
W kategorii „Wieś” nagrody sfinansowane zostaną ze środków Samorządu 
Województwa Pomorskiego w ramach zadań realizowanych przez Departament 
Środowiska i Rolnictwa. 
W kategorii „Zagroda” nagrody sfinansowane zostaną przez Sekretariat Regionalny 
Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich dla Województwa Pomorskiego ze środków 
wyprzedzającego finansowania Schematu III Pomocy Technicznej realizowanej w 
ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.  
 
 
8. Tablica:  
 
Laureat I miejsca Konkursu w kategorii „Wieś” zobowiązany jest do umieszczenia 
w centralnym miejscu wsi tablicy informującej o zajęciu I miejsca w Konkursie, 
przekazanej przez organizatorów Konkursu. 
 
9. Ochrona danych osobowych 
 
1. Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku powierza Województwu 

Pomorskiemu przetwarzanie danych osobowych osób biorących udział  
w Konkursie. 
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2. Zakres przetwarzania danych osobowych obejmuje dane niezbędne do realizacji 
Konkursu i oznacza w szczególności: 
a. nazwisko i imię 
b. ulica, kod, miejscowość, gmina 
c. telefon, fax 
d. adres e-mail. 

3. Kategoria osób, których dane dotyczą, to osoby biorące udział w Konkursie. 
4. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja Konkursu. 
5. Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku oświadcza, że jest 

Administratorem danych, które powierza. 
6. Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku zobowiązuje się do 

przekazania Województwu Pomorskiemu danych osobowych będących 
przedmiotem realizacji etapu wojewódzkiego Konkursu. 

7. Powierzenie danych jest nieodpłatnie. 
8. Województwo Pomorskie zobowiązuje się do: 

a. podjęcia środków zabezpieczających zbiory danych, o których mowa w art. 36 
– 39 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. z 
2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze zm.), oraz spełnienia wymagań określonych w 
przepisach, o których mowa w art. 39a ww. ustawy przed rozpoczęciem 
przetwarzania danych osobowych. 

b. zapewnienia, że dane będą przechowywane w postaci umożliwiającej 
identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do 
osiągnięcia celu przetwarzania. 

c. niezwłocznego informowania Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego  
w Gdańsku o wszelkich przypadkach naruszenia tajemnicy danych osobowych 
lub ich niewłaściwym użyciu, a także o wszelkich czynnościach związanych  
z realizacją w/w Konkursu prowadzonych przez Generalnego Inspektora 
Ochrony Danych Osobowych, urzędami państwowymi, policją lub sądami.  
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Załącznik Nr 1 do Regulaminu 
Konkursu „Piękna Wieś Pomorska 2013” 

 
 
 

Karta zgłoszenia wsi  
do Konkursu „Piękna Wieś Pomorska 2013” w kategorii „Wieś” 

 

Deklaruję udział w Konkursie „Piękna Wieś Pomorska 2013” w kategorii „Wieś”  
i akceptuję Regulamin Konkursu „Piękna Wieś Pomorska 2013” . 

 
 
 
 
………………………………………. 
Nazwa wsi  

 
 
 
..…………………………………….. 
Imię i nazwisko sołtysa 

 
 
………………………………………. 
Telefon kontaktowy do sołtysa 

 

 
 
 
……………….………………………. 
Kod pocztowy; poczta, gmina, powiat 

 
 
 
…..……………………………………  

Podpis sołtysa i data 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” 
 

Załącznik Nr 2 do Regulaminu  
Konkursu „Piękna Wieś Pomorska 2013” 

 
 

Karta zgłoszenia zagrody  
do Konkursu „Piękna Wieś Pomorska 2013” w kategorii „Zagroda” 

 

Deklaruję udział w konkursie „Piękna Wieś Pomorska” w 2013 r., w kategorii 
„Zagroda” akceptuję Regulamin Konkursu „Piękna Wieś Pomorska 2013”  

 

 

 
 
 
………………………………………. 
Imię i nazwisko właściciela/właścicieli 

 
 
 
..…………………………………….. 
Telefon kontaktowy do właściciela 

 
 
………………………………………………………………………………………………. 
adres: miejscowość, ulica, nr budynku, kod pocztowy; poczta, gmina, powiat 
 
 
…..……………………………………  

Podpis właściciela/właścicieli i data 
 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich dobrowolnie podanych danych osobowych zawartych w 
formularzu zgłoszeniowym do Konkursu „Piękna Wieś Pomorska 2013” w kategorii „Zagroda”, dla 
potrzeb niezbędnych do realizacji Konkursu „Piękna Wieś Pomorska 2013”, zgodnie z ustawą z dnia 
29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). 

 

Jednocześnie oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że: 

1. Administratorem tak zebranych danych osobowych jest Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
w Gdańsku. 

2. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Konkursu „Piękna Wieś 
Pomorska 2013”; 

3. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 
4. Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem Konkursu „Piękna Wieś Pomorska 2013”  

i akceptuję wszystkie jego postanowienia.  
 
       

 
 
             ......................................................         ...................................................... 
                     (miejscowość, data)             (podpis) 
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         Załącznik Nr 3 do Regulaminu 
Konkursu „Piękna Wieś Pomorska 2013” 

 

 

Kryteria oceny w Konkursie„Piękna Wieś Pomorska 2013” 
w kategorii „Wieś” 

 

Lp. Kryteria oceny Punktacja 
 

1.   Ogólny wygląd wsi: 
• infrastruktura techniczna i architektura wsi, 
• estetyka posesji i stan budynków, 
• tereny zielone  

 

 
0-5 

2.  Dbałość o stan środowiska przyrodniczego: 
• gospodarka odpadowa, 
• zasoby środowiska i ich zagospodarowanie, 
• formy ochrony przyrody i ich oznakowanie. 
• odnawialne źródła energii. 

 

 
0-5 

3.  Ochrona i kultywowanie dziedzictwa kulturowego wsi: 
• stan i oznakowanie obiektów zabytkowych i tradycyjnych, 
• harmonijne wpisanie nowej zabudowy w krajobraz wsi, 
• upowszechnianie elementów tradycji miejscowych oraz ich 

promocja (lokalne zwyczaje i obrzędy, produkty tradycyjne, 
wyroby rzemieślnicze, wydarzenia tematyczne, izba 
regionalna). 

 

  
0-5 

4.  Formy aktywizacji i zaangażowanie mieszkańców: 
• miejsca wspólne (świetlice, miejsca spotkań, tereny 

rekreacyjne, dostęp do internetu), 
• cykliczne wydarzenia w życiu społecznym i kulturalnym wsi, 
• aktywność stowarzyszeń, organizacji i liderów, 
• udział wsi w inicjatywach lokalnych i ponadloklanych, np. 

konkursy, projekty, 
• plan rozwoju wsi (wspólna wizja rozwoju wsi i sposób jej 

realizacji) 
• strona internetowa wsi 

 

 
0-5 

Łączna liczba punktów: 0-20 
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Załącznik Nr 4 do Regulaminu 
Konkursu „Piękna Wieś Pomorska 2013” 

 
 
 

Kryteria oceny w Konkursie „Piękna Wieś Pomorska 2013” 
w kategorii „Zagroda” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp. Kryteria oceny Punktacja 
 

1.  Stan techniczny oraz ład i porządek siedliska: 
• estetyka posesji i stan budynków, 
• stan nawierzchni dojazdów i podwórza, 
• tereny zielone. 

 
0-5 

 
 

2.  Stan sanitarny posesji i jej wpływ na środowisko przyrodnicze: 
• gospodarka odpadowa, w tym składowanie obornika i gromadzenie 

gnojówki, 
• rozwiązania energooszczędne i chroniące zasoby środowiska 

naturalnego (np. zieleń osłonowa, kolektory słoneczne, pompy 
ciepła). 

 

 
0-5 

3.  Pielęgnowanie tradycji miejsca: 
• harmonijne wpisanie zabudowy w otaczający krajobraz, 
• zastosowanie rodzimych gatunków roślin,  
• tradycyjne elementy zagospodarowania zagrody. 

 

 
0-5 

Łączna liczba punktów: 0-15 
 


