
ZARZĄDZENIE NR 45/2019        
Starosty Nowodworskiego  
z dnia 24 czerwca 2019 r. 

 

w sprawie powołania Powiatowej Komisji w ramach konkursu „Piękna Wieś 

Pomorska 2019”. 

 

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

powiatowym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511 ) oraz pkt 5 lit b Regulaminu Konkursu „Piękna 

Wieś Pomorska 2019” stanowiącego Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 155/26/19 Zarządu 

Województwa Pomorskiego z dnia 26 lutego 2019 roku w sprawie organizacji Konkursu 

„Piękna Wieś Pomorska 2019” oraz określenia rodzaju i wysokości nagród zarządzam, co 

następuje: 

§ 1. 

Powołuję Komisję do przeprowadzenia Konkursu „Piękna Wieś Pomorska 2019”                  

w składzie: 

1. Małgorzata Wereszczyńska-Łukasiak - przewodniczący komisji, przedstawiciel 

Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim, 

2. Aneta Marciniak - członek komisji, przedstawiciel Powiatowego Ośrodka Doradztwa 

Rolniczego w Nowym Dworze Gdańskim, 

3. Anna Bełdycka - członek komisji, przedstawiciel Pomorskiej  Izby  Rolniczej – 

Biuro Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim, 

4. Kamila Stefaniak – sekretarz komisji, przedstawiciel Starostwa Powiatowego w 

Nowym Dworze Gdańskim. 

  
§ 2. 

Celem prac Komisji jest ocena terenów wiejskich zgłoszonych do eliminacji powiatowych  
w kategorii: Wieś i Zagroda. 

 

§ 3.  
Po dokonaniu oceny Komisja zgłosi laureatów pierwszych miejsc do eliminacji 

wojewódzkich w terminie do dnia 22 lipca 2019 r. 

 

§ 4.  
Komisja działa w oparciu o Regulamin Konkursu „Piękna Wieś Pomorska 2019” stanowiący 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 155/26/19 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 26 

lutego 2019 roku w sprawie organizacji Konkursu „Piękna Wieś Pomorska 2019”. 

 

§5.  
Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Powiatu. 

 

§6. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.                              
 
 

                                                                                                                                   STAROSTA  

                                                                                                           (-) 

                                                                                                   Jacek Gross 
 
 



UZASADNIENIE 

 

Konkurs „Piękna Wieś Pomorska 2019” organizowany jest przez Województwo Pomorskie. 
 
Partnerami  merytorycznymi i organizacyjnymi są urzędy gmin i starostwa powiatowe w 

województwie pomorskim. 
 
Konkurs rozstrzygany jest w trzech etapach: 

 gminnym, 

 powiatowym, 

 wojewódzkim. 

Konkurs ma na celu: 

a) ochronę i poprawę wartości krajobrazu przyrodniczego oraz kulturowego wsi, 

b) poprawę jakości życia na wsi, 

c) podniesienie atrakcyjności wypoczynkowej obszarów wiejskich, 

d) aktywizację i integrację społeczności lokalnej, 

e) identyfikację i analizę możliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie 

rozwoju obszarów wiejskich oraz przekazanie informacji na ich temat.   
Zgodnie z Regulaminem Konkursu „Piękna Wieś Pomorska 2019” pkt 5 lit b stanowiącym 

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 155/26/19 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 26 

lutego 2019 roku w sprawie organizacji Konkursu „Piękna Wieś Pomorska 2019”, komisja 

powiatowa powołana przez starostę zgłasza 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. Przedstawiony projekt zarządzenia 

jest zgodny z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015 – 2024, 

obszar priorytetowy: Kapitał gospodarczy (P1), cel strategiczny: CS.1.1 Konkurencyjna i 

partnerska gospodarka, cel operacyjny: CO.1.1.1 Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej i 

osadniczej Powiatu Nowodworskiego. 

 

 

                                                                                                    

                                                                                                   STAROSTA  

                                                                                                           (-) 

                                                                                                   Jacek Gross 

 

 


