
ZARZĄDZENIE NR 565/2022 
WÓJTA GMINY CZARNKÓW 

z dnia 13 czerwca 2022 r. 

w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkusowej do zorganizowania i przeprowadzenia konkursu pn. 
"Piękna Wieś Dziełem Jej Mieszkańców" - edycja 2022 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r., 
poz 559 ze zm.) zarządzam, co następuje: 

§ 1. Powołuję Gminną Komisję Konkursową do zorganizowania i przeprowadzenia konkursu pn. "Piękna 
Wieś Dziełem Jej Mieszkańców" - edycja 2022 w składzie: 

1. Przewodniczący Komisji - Karolina Kłos, Inspektor ds. kadr, 

2. Członek Komisji - Barbara Januchowska, Inspektor ds. archiwum zakładowego; 

3. Członek Komisji - Magdalena Materna, Podinspektor ds. ochrony środowiska. 

§ 2. Wprowadzam regulamin konkursu pn. "Piękna Wieś Dziełem Jej Mieszkańców" - edycja 2022, który 
stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

§ 3. Traci moc zarządzenie nr 408/2021 Wójta Gminy Czarnków z dnia 07 czerwca 2021 r. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 565/2022 

Wójta Gminy Czarnków 

z dnia 13 czerwca 2022 r. 

Regulamin konkursu pn. "Piękna Wieś Dziełem Jej Mieszkańców" - edycja 2022 

I.  Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem Konkursu jest Wójt Gminy Czarnków przy współpracy z Radami Sołeckimi 
i organizacjami społecznymi działającymi na wsi. 

2. Techniczną stroną organizacji i przeprowadzenia Konkursu zajmuje się Gminna Komisja Konkursowa. 

3. Konkurs trwa od 15.06.2022 r. do 31.08.2022 r. przy czym: 

a) I Etap od dnia 15.06.2022 r. do dnia 31.07.2022 r. natępuje przesyłanie/dostarczanie do Urzędu Gminy 
Czarnków deklaracji uczestnictwa. 

b) II Etap od dnia 01.08.2022 r. do dnia 16.08.2022 r. trwają prace Gminnej Komisji Konkursowej nad 
wyłonieniem laureatów konkursu oraz następuje ogłoszenie werdyktu. 

4. W Konkursie mogą brać wsie oraz zagrody znajdujące się na terenie Gminy Czarnków. 

II.      Cel konkursu 

Celem konkursu jest podniesienie estetyki zagrody wiejskiej i wsi, pobudzenie aktywności społecznej, 
poprawa warunków życia rodziny wiejskiej, popularyzacja nowoczesnych rozwiazań z zakresu techniki, 
budowy i architektury budownictwa wiejskiego, działania w zakresie ochrony środowiska oraz rozwój 
infrastruktury wsi. 

III.      Organizacja Konkursu 

1. Konkurs pn. "Piękna Wieś Dziełem Jej Mieszkańców" - edycja 2022 dzieli się na nastepujące kategorie: 

a) zagrody rolnicze, 

b) zagrody nierolnicze, 

c) wieś. 

2. Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie deklaracji uczestnictwa, która stanowi załącznik nr 1 do 
niniejszego Regulaminu w terminie od 15.06.2022 r. do 31.07.2022 r. Deklaracja uczestnictwa całej wsi musi 
być zaopiniowana przez sołtysa wsi lub w razie jego nieobecności przez jego zastępcę. 

3. Osoby, które zadeklarują chęć uczestnictwa w Konkursie wyrażają zgodę na oględziny zagrody 
w terminie ustalonym przez Komisję Konkursową oraz na wykonanie zdjęć zagrdy na potrzeby konkursu. 

IV.     Kryteria oceny 

1. Komisja Konkursowa oceniając zagrody i wsie będzie brała pod uwagę następujące kryteria: 

a) w grupie zagród rolniczych: 

- ogólny wygląd zabudowań tj. stan techniczny, elewacja budynków, usytuowanie obiektów w zagrodzie - 
w skali od 0 do 5 pkt. 

- stan ogródków przydomowych tj. zagospodarowanie i estetyka, wydzielenie części wypoczynkowej, stan 
i jakość ogrodzenia, stan utrzymania roślinności (kwiaty, drzewa, krzewy), kompozycje roślinne - w skali 
od 0 do 5 pkt. 

- stan obejścia tj. stan nawierzchni, ciągów komunikacyjnych i technologicznych, wydzielenie wybiegów 
dla zwierząt - w skali od 0 do 5 pkt. 

- obiekty towarzyszące tj. prawidłowe składowanie obornika, zbiorniki na gnojówkę i ścieki komunalne 
(odprowadzenie wód), zaplecze gospodarskie (usytuowanie i utrzymanie stogów, drewna, śmietników, 
złomowisk, materiałów budowlanych, sprzętu rolniczego) - w skali od 0 do 5 pkt. 

- ogólne wrażenie - w skali od 0 do 5 pkt. 
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Łącznie do zdobycia max. 75 punktów. 

b) w grupie zagród nierolniczych: 

- wygląd zewnetrzny budynków tj. stan techniczny, elewacja budynków, usytuowanie na działce, estetyka 
balkonów, tarasów itp.  - w skali od 0 do 5 pkt. 

- stan ogródków przydomowych tj. zagospodarowanie i estetyka, wydzielenie części wypoczynkowej, 
różnorodność i stan utrzymania roślinności (kwiaty, drzewa, krzewy, kwietniki, kompozycje), stan 
i jakość ogrodzenia - w skali od 0 do 10 pkt. 

- stan obejścia i wrażenie ogólne tj. ogrodzenie, czystość ogólna, estetyka, ochrona roślin - w skali od 0 do 
5 pkt. 

Łącznie do zdobycia max. 60 punktów. 

c) w grupie wieś: 

- ogólne wrażenie, czystość i porządek w całej wsi - w skali od 0 do 5 pkt. 

- zewnętrzny stan techniczny budynków, ogrodzenie budynków - w skali od 0 do 5 pkt. 

- ogródki przydomowe, ukwiecenie balkonów i okien - w skali od 0 do 5 pkt. 

- rozwój wielofunkcyjności wsi - boiska, place zabaw, siłownie zewnętrzne, usługi - w skali od 0 do 5 pkt. 

- utrzymanie zieleni (wykaszanie rowów, boisk), stan chodników - w skali od 0 do 5 pkt. 

Łącznie do zdobycia max. 75 punktów. 

V.    Nagrody 

1. Nagrody będą przyznawane w formie bonów do wykorzystania w wybranym przez Organizatora 
konkursu sklepie ogrodniczym. 

2. W kategorii zagroda rolnicza wysokość nagrody wynosi: I miejsce - 700,00 zł, II miejsce - 600 zł, III 
miejsce - 500,00 zł, wyróżnienia - 3 po 200 zł, 

3. W kategorii zagroda nierolnicza wysokość nagrody wynosi: I miejsce - 700,00 zł, II miejsce - 600 zł, III 
miejsce - 500,00 zł, wyróżnienia - 5 po 200 zł, 

4. W kategorii wieś wysokość nagrody wynosi: I miejsce - 1.00,00 zł, II miejsce - 700 zł, III miejsce - 
500,00 zł, wyróżnienia - 3 po 200 zł. Nagrody w tej kategorii zostaną wykorzystane przez sołtysa 
w porozumieniu z radą sołecką na rzecz sołectwa. 

VI.    Przebieg konkursu oraz rozstrzygnięcie 

1. W okresie od dnia 01.08.2022 r. do dnia 16.08.2022 r. Gminna Komisja Konkursowa ocenia zgłoszone 
obiekty. 

2. Z prac Komisji sporządzany jest protokół. 

3. Kolejność miejsc ustala Komisja w oparciu o zebraną przez zgłoszony obiekt liczbę punktów. 

4. Gminna Komisja Konkursowa ogłasza wyniki konkursu na stronie internetowej Gminy Czarnków oraz 
na gminnym Facebooku. 

5. W sprawach spornych rozstrzyga Wójt Gminy Czarnków. 

VII.   POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Czarnków, mający siedzibę w Czarnkowie (64-
700) przy ul. Rybaki 3, z którym można się kontaktować pisemnie na adres jego siedziby tj. Urząd Gminy 
Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków albo telefonicznie pod nr 67 255 22 27 albo elektronicznie - e-mail: 
urzad@czarnkowgmina.pl w zakresie przetwarzania danych w rejestrze wydanych zezwoleń i prowadzonych 
postępowań oraz przechowywanej dokumentacji pisemnej. 

2. W sprawach związanych z ochroną swoich danych osobowych można kontaktować się 
z Inspektorem Ochrony Danych elektronicznie na adres e-mail: kontakt@smart-standards.com lub pisemnie na 
adres siedziby administratora we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz 
korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, które pozostają w jego zakresie działania. 
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3. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane w celu prowadzenia Konkursu, na 
podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej w deklaracji uczestnictwa oraz w celu 
zapewnienia bezpieczeństwa i porządku oraz ochrony osób i mienia, co stanowi prawnie uzasadniony interes 
administratora. 

4. Administrator nie ma zamiaru przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub do 
organizacji międzynarodowej. 

5. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1, będą wykorzystywane podczas prowadzenia Konkursu oraz 
będą przechowywane zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji dokumentów w Urzędzie Gminy 
Czarnków. 

6. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych 
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także żądania przenoszenia danych, 
które realizowane będą na zasadach określonych w rozdziale III ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
(RODO, Dz.U.UE.L.2016.119.1 ze zm.). 

7. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, który będzie mógł 
być zrealizowany na zasadach określonych w art. 21 RODO. 

8. W trakcie przetwarzania danych osobowych nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego 
podejmowania decyzji ani do profilowania, co oznacza, że żadne decyzje dotyczące osoby, której dane dotyczą, 
nie będą zapadać automatycznie oraz że nie będą tworzone żadne profile dotyczącej jej osoby. 

9. Jeśli osoba, której dane dotyczą, stwierdzi, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy 
prawa, może wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 

10. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo cofnąć wyrażoną zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. 

12. Biorący udział w Konkursie w pełni akceptują zasady Konkursu zawarte w Regulaminie, co 
potwierdzają podpisem, zawartym w deklaracji uczestnictwa. 
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Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA 

Ja niżej podpisany/a, 

 

…………………………………………............................................................................................... 

 (imię i nazwisko, adres zamieszkania)  

............................................................................................. 

(telefon kontaktowy) 

po zapoznaniu się z Regulaminem Konkursu pn. "Piękna Wieś Dziełem Jej Mieszkańców" - edycja 
2022 niniejszym zgłaszam udział w konkursie na zasadach określonych w regulaminie w następującej 
kategorii: 

 

□ KATEGORIA WIEŚ 

...................................................................................... 

(wpisać nazwę wsi) 

 

...................................................................................... 

(potwierdzenie udziału przez sołtysa) 

 

□ ZAGRODA ROLNICZA 

 

□ ZAGRODA NIEROLNICZA 

 

Wyrażam niniejszym zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych organizatora konkursu 
i przetwarzanie ich przez Gminę Czarnków zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych 
osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) w celu przeprowadzenia Konkursu oraz dalszego 
wykorzystania prac. 

Wyrażam zgodę na wystawienie i publikację pracy oraz mojego wizerunku na potrzeby Konkursu pn. 
"Piękna Wieś Dziełem Jej Mieszkańców" - edycja 2022. 

 

………………………………….   …………………………………........................ 

(miejscowość i data)     (podpis uczestnika) 
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