ZARZĄDZENIE Nr 44/WFE/2020
Burmistrza Skarszew
z dnia 18 marca 2020 roku

w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej oraz określenia regulaminu
konkursu „Piękna Wieś Pomorska 2020” (etap gminny)
Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019
poz. 506 z późniejszymi zmianami) oraz regulaminu konkursu „Piękna Wieś Pomorska 2020”
zarządzam co następuje:
§1
Powołuję Gminną Komisję Konkursową do oceny zagród i wsi zgłoszonych do udziału w
konkursie „Piękna Wieś Pomorska 2020” na terenie gminy Skarszewy w następującym
składzie:
1. Mirosława Möller - Przewodniczący Komisji
2. Joanna Młyńska - Zastępca Przewodniczącego
3. Joanna Walczak - Członek
4. Wiesław Kosznik – Członek
5. Wiesław Kolberg - Członek
§2
Członkowie Gminnej Komisji Konkursowej pełnią swoje funkcje nieodpłatnie.
§3
Ustala się „Regulamin konkursu Piękna Wieś Pomorska 2020 (etap gminny)” w brzmieniu
stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
BURMISTRZ

Jacek Pauli

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 44/WFE/2020
Burmistrza Skarszew z dnia 18 marca 2020 roku
w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej
oraz określenia regulaminu konkursu
„Piękna Wieś Pomorska 2020” (etap gminny)

REGULAMIN KONKURSU „PIĘKNA WIEŚ POMORSKA 2020”
Etap gminny
1.
Organizacja konkursu:
Konkurs „Piękna Wieś Pomorska 2020”, zwany dalej „Konkursem”, organizowany jest w kategoriach
„Wieś” i „Zagroda” i dotyczy wsi oraz zagród położonych na terenie gminy Skarszewy.
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.
3.
Warunki uczestnictwa w Konkursie:
Udział w Konkursie jest dobrowolny.
a)
Kategoria „Wieś”
Wyklucza się udział laureatów I miejsc zdobytych w finałach wojewódzkich w poprzednich 10
edycjach Konkursu.
Warunkiem przystąpienia do Konkursu w kategorii Wieś jest złożenie do dn. 15 maja 2020 r. w
Urzędzie Miejskim, podpisanej przez sołtysa wsi karty zgłoszenia, stanowiącej załącznik nr 1 do
Regulaminu Konkursu Województwa Pomorskiego. Rekomendujemy przekazywanie kart
zgłoszeniowych w formie elektronicznej (skan podpisanej karty)
na adres e-mail:
joanna.mlynska@skarszewy.pl. Oryginał karty zgłoszenia należy przekazać Komisji Konkursowej w
dniu wizytacji.
b)
kategoria „Zagroda”
W Konkursie mogą brać udział zagrody rolnicze, tj. siedliska czynnych gospodarstw rolnych,
będące miejscem zamieszkania oraz pracy rolnika i jego rodziny, w tym gospodarstwa rolne
prowadzące dodatkowo działalność agroturystyczną. Wyklucza się udział laureatów I miejsc
zdobytych w finałach wojewódzkich w poprzednich 10 edycjach Konkursu oraz zagród, które nie
spełniają wskazanej powyżej definicji zagrody rolniczej (uzasadnienie spełniania definicji należy ująć
w opisie stanowiącym załącznik do zgłoszenia w etapie wojewódzkim).
Warunkiem przystąpienia do Konkursu w kategorii Zagroda jest złożenie do dn. 15 maja 2020 r. w
Urzędzie Miejskim, podpisanej przez właściciela/właścicieli zagrody karty zgłoszenia, stanowiącej
załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu Województwa Pomorskiego. Rekomendujemy
przekazywanie kart zgłoszeniowych w formie elektronicznej (skan podpisanej karty) na adres e-mail:
joanna.mlynska@skarszewy.pl. Oryginał karty zgłoszenia należy przekazać Komisji Konkursowej w
dniu wizytacji.
4.
Czas trwania Konkursu:
Termin przekazywania kart zgłoszeniowych: do 15 maja 2020 r.
Termin przeprowadzenia wizytacji: do 29 maja 2020 r.
Termin zgłoszenia laureatów I miejsc do etapu powiatowego: do 5 czerwca 2020 r.
5.

Ocena Konkursu:

a)
Oceny, w oparciu o niniejszy Regulamin, dokonuje Gminna Komisja Konkursowa.
b)
Gminna Komisja Konkursowa dokona wizytacji jedynie tych Zagród, które spełniają ww.
definicję zagrody rolniczej. Na podstawie przesłanych zgłoszeń oraz wizytacji, dokonana zostanie
ocena wsi i zagród oraz zgłoszenie laureatów I miejsc do etapu powiatowego w terminie do 5
czerwca 2020 r.
c)
Decyzje Komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
d)
Kryteria oceny zgłoszonych wsi i zagród określone są w załącznikach nr 1 i nr 2 do
niniejszego regulaminu.
6.
Podsumowanie Konkursu w kategoriach Wieś i Zagroda:
Podsumowanie etapu gminnego Konkursu w kategoriach Wieś i Zagroda oraz uroczyste wręczenie
nagród i wyróżnień odbędzie się nie później niż do 30 czerwca 2020 roku.
7.
Nagrody:
a)
Za zajęcie I miejsca w danej kategorii, przewidziane są nagrody rzeczowe.
b)
Nagrody sfinansowane zostaną ze środków własnych Gminy.
c)
Burmistrz Skarszew może zrezygnować z przyznania nagrody w przypadku, gdy żadna
zgłoszona do udziału wieś/zagroda nie spełni oczekiwań organizatora konkursu (etap gminny).
8.
Rozpowszechnianie wizerunku
Na podstawie art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U.
z 2018 r. poz. 1191 .j.t. ze zm.) Uczestnicy Konkursu Piękna Wieś Pomorska 2020 (eliminacje gminne)
w obu kategoriach wyrażają zgodę na rozpowszechnianie wizerunku utrwalonego podczas wizytacji
Komisji Konkursowej Gminy Skarszewy, procesu dokonywania ocen, w tym również gali i
podsumowania Konkursu. Uczestnicy wyrażają zgodę na publikację wizerunku, a także na portalu
internetowym www.skarszewy.pl oraz profilu Urzędu Miejskiego Skarszewy prowadzonym na portalu
społecznościowym Facebook. Celem rozpowszechniania wizerunku są działania informacyjnopromocyjne związane z przebiegiem Konkursu oraz osiągnięciem celów Konkursu poprzez
propagowanie estetycznego wizerunku wsi i zagród.
9.
Dane kontaktowe w sprawach organizacyjnych:
Joanna Młyńska
Wydział Funduszy Europejskich
Tel. 58 588 22 01 w. 39
e-mail: joanna.mlynska@skarszewy.pl
10.

Ochrona danych osobowych:
KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu uprawnieniach:
1. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Skarszew, Pl. Gen. J. Hallera 18, 83-250
Skarszewy, tel: 58 588 22 01, e-mail: skarszewy@skarszewy.pl
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Jacek Kędzierski, e-mail: iod@skarszewy.pl
3. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku
z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na
Administratorze.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty
wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i
w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz inne podmioty,
które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe.
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt.
4., a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie
obowiązującego prawa.

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące
uprawnienia:
• prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
• prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
• prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
• prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
• prawo do przenoszenia danych,
• prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
w zakresie, w jakim zostało to określone w RODO.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji gdy przesłanką
przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
10. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
profilowane.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu „Piękna
Wieś Pomorska 2020”

Kryteria oceny w Konkursie „Piękna Wieś Pomorska 2020” w kategorii „Wieś” (etap
gminny)
Lp.
1.

Kryteria oceny

2.

Dbałość o stan środowiska przyrodniczego:
• gospodarka odpadowa,
• zasoby środowiska i ich zagospodarowanie,
• formy ochrony przyrody i ich oznakowanie.
• odnawialne źródła energii.
Ochrona i kultywowanie dziedzictwa kulturowego wsi i charakteru
wiejskiego:
• 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)
• jakość rozwiązań modernizacyjnych (nasadzenia gatunków rodzimych,
tradycyjne zagospodarowanie przestrzeni publicznych, itp.)
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 ponadlokalnych, np. konkursy,
projekty,
•
plan rozwoju wsi (wspólna wizja rozwoju wsi i sposób jej realizacji)
•
aktywność promocyjna wsi (np. strona internetowa wsi, profil wsi na
portalu społecznościowym)
Łączna liczba punktów:

3.

4.

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

Punktacja
0-5

0-5

0-5

0-5

0-20

Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu „Piękna
Wieś Pomorska 2020”

Kryteria oceny w Konkursie „Piękna Wieś Pomorska 2020” w kategorii „Zagroda”
(etap gminny)
Lp.
1.

2.

3.

Kryteria oceny
Stan techniczny oraz ład i porządek siedliska:
• estetyka posesji i stan budynków,
• stan nawierzchni dojazdów i podwórza,
• stan utrzymania terenów zielonych,
• zagospodarowanie części produkcyjnej gospodarstwa.
Stan sanitarny posesji i jej wpływ na środowisko przyrodnicze:
• gospodarka odpadowa, w tym składowanie i przechowywanie nawozów
naturalnych
• rozwiązania energooszczędne i chroniące zasoby środowiska naturalnego
(np. zieleń osłonowa, powierzchnie biologicznie czynne, kolektory słoneczne,
pompy ciepła),
• zagospodarowanie ścieków.
Pielęgnowanie tradycji miejsca:
• harmonijne wpisanie nowej zabudowy w otaczający krajobraz,
• modernizacja obiektów i nawierzchni zachowująca charakter miejsca
• zastosowanie rodzimych gatunków roślin,
• utrzymanie tradycyjnych elementów zagospodarowania zagrody,
• rodzaj, skala i zakres produkcji rolniczej,
• dodatkowa działalność okołorolnicza (np. agroturystyka, rolniczy handel
detaliczny, zagroda edukacyjna).
Łączna liczba punktów:

Punktacja
0-5

0-5

0-5

0-15

