
8^1 Zarz^dzenie nr 

Wojt Gminy Pacanow 

Z dnia 20.06.2018 

w sprawie powolania Gminnej Komisji Konkursowej do rozstrzygni^cia konkursu 

pt." Pifkna i Bezpieczna Zagroda-Przyjazna Srodowisku" 

w Gminie Pacanow woj. swi^tokrzyskie. 

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz^dzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U . 2016 r.poz.446 ze zm. pozn) zarz^dza si^ co nast^puje: 

^ § 1 

Powoluje si^ Gminn^ Komisj? Konkursow^ w nast^puj^cym skladzie: 

1. Przewodnicz^cy komisji - P. Artur Czub - delegat Swi^tokrzyskiej Izby Rolniczej 

2. czlonek - P. Anna B^k - pracownik Osrodka Doradztwa Rolniczego 

3. czlonek - P. Olga Nalepa - pracownik Urz^du Gmin y Pacanow 

4. -" czlonek - P. Leszek Bielaska - pracownik Urz^du Gminy Pacanow. 

§2 

Zatwierdza si? regulamin konkursu stanowi^cy zal^cznik Nr 1 do niniejszego zarz^dzenia. 

§3 

Zatwierdza si? kryteria oceny i punktacj? w konkursie stanowi^ce zal^cznik Nr 2 
do zarzqdzenia. 

§4 

Zarz^dzenie wchodzi w zycie z dniem powzi^cia. 



Zal^cznik Nr 1 

Regulamin 

Konkursu „Pi?kna i Bezpieczna Zagroda - Przyjazna Srodowisku" na najladniejsz^ zagrody wiejskg 
w Gminie Pacanow organizowanym przez Wojta Gminy Pacanow. 

1. Cel konkursu. 

Celem konkursu jest ochrona srodowiska naturalnego polskiej wsi oraz mobilizacja mieszkancow 
do dbaiosci o utrzymanie czystosci i porz^dku na terenie zagrod. W swoich zatozeniach konkurs jest 
zach^t^ do dbania o popraw^ estetyki oraz warunkow higieniczno - sanitarnych zagrod wiejskich. 
Konkurs powinien skionic mieszkancow wsi do podejmowania lub kontynuowania prac porz^dkowych, 
oraz organizacyjno - technicznych, nie tylko w gospodarstwie, ale takze w swym srodowisku, m. in. 
w zakresie zadrzewieri, zakladania instalacji wodno - kanalizacyjnej, budowy oczyszczalni sciekow, 
segregacji i zagospodarowania smieci, poprawy warunkow pracy i jej bezpieczenstwa. 

2. Organizacja konkursu. 

Podsumowanie konkursu odb^dzie si^ w terminie do 29 czerwca 2016r. 

3. Organizatorzy Konkursu - Wojt Gminy Pacanow 

Wspotorganizatorzy - Lokalne media 

4. Udziai w Konkursie: 

a) W konkursie oceniane b^d^ zagrody wiejskie z terenu Gminy Pacanow prowadzqce dzialalnosc 
rolniczq (plac^ podatek rolny). 

b) Warunkiem udzialu w konkursie jest zgloszenie uczestnictwa poprzez ziozenie deklaracji 
w Urz^dzie Gminy Pacanow w terminie do 15.06.br. 

c) Gospodarstwa nagrodzone I , I I , I I I nagrod^ w ostatnich trzech latach nie mog^ brae udzialu 
w konkursie oraz w konkursie, nie mogq brae udzialu finalisci eliminacji na szczeblu wojewodzkim 
przez okres 3 kolejnych lat, a zwyci^zca finalu konkursu nie moze uczestniczyc w nast^pnych edyejach 
WW. konkursu. 

d) W konkursie nie mog^ brae udzialu gospodarstwa naruszajqce przepisy oehrony srodowiska. 

e) Komisja powolana przez Wojta Gminy dokona lustracji zgloszonyeh zagrod i wybierze 
najladniejsz^ zagrody w Gminie i przesle zgloszenie jednego uczestnika do Starostwa Powiatowego 
w Busku-Zdroju w terminie do 30 czerwca 2018r. 

5. Nagrody 

Zdobywey trzech pierwszyeh miejsc otrzymaj^ nagrody wg uznania Organizatora, wyroznienia 
za dalsze miejsea w Konkursie mog^ bye przyznane wedlug mozliwosci Organizatora. 

6. Promocja wynikow Konkursu: 

Wyniki konkursu zostan^ ogloszone w prasie lokalnej, o terminie i miejscu podsumowania konkursu 
nagrodzeni zostanq poinformowani pisemnie b^dz telefonicznie. 

7. Zgoda 

Osoby bior^ce udziai w konkursie oraz ezlonkowie komisji konkursowej uczestnicz^e-w, pracach 
wyrazaj^ zgod^ na przetwarzanie danyeh eelem rozstrzygni^cia konkursu oraz na nublikacja danych 
WW. w mediach. / / 



Zalqcznik nr 2 

K R Y T E R I A O C E N Y I P U N K T A C J A 

w konkursie „Pi?kna i Bezpieczna Zagroda - Przyjazna Srodowisku" 

1) Ogolny wygl^d gospodarstwa-zagospodarowanie, estetyka i czystosc obejscia 1-10 pkt. 

2) Stan techniczny i estetyka budynkow. 1-10 pkt. 

3) Zrodla zaopatrzenia gospodarstwa w wod?, w tym: 

lokalizacja (wskazania sanitame - odleglosc), 

wJasciwe zabezpieczenie i wykorzystanie oslon . 1-5 pkt. 

4) Obiekty sanitame (smietniki, szambo, kompostownik, ust^p), segregacja smieci, w tym: 

lokalizacja (wskazania sanitame - odleglosc), 

wlasciwe zabezpieczenie i wykorzystanie oslon. 1-20 pkt. 

5) Zagospodarowanie zagrody wiejskiej: 

a) cz^sc gospodarcza: * 

budynki gospodarcze, 

- ,̂ podworze, 

drogi dojazdowe, 

ogrod/.enie. 

b) cz?sc wypoczynkowo - ozdobna; 

wyposazenie w elementy staiej architektuiy (pergole, trejaze, murki oporowe, oczka wodne 

itp.) 

trawniki, 

zadrzewienia, 

ogrodek skalny, 

rabaty kwiatowe, 

ukwiecenie tarasow, werand, balkonow, 

plac zabaw dla dzieci, 

k^cik wypoczynkowy . 1-20 pkt. 

6) Racjonalne zagospodarowanie, skladowanie: 

odchodow zwierz^cych, 

odpadow powstalych przy produkcji ogrodniczej 



(kora,trociny,paliki). 1-10 pkt. 

7) Zagospodarowanie cz^sci ogrodniczo - warzywnej; 

ogrodek warzywny, 

ogrodek zielarski, 

jagodnik i sad przydomowy 1-10 pkt. 

8) Ochrona pracy i przestrzeganie BHP w gospodarstwie rolnym. 

a) Stan zabezpieczenia otworow technologicznych stanowisk pracy na wysokosciach - ci^gow 
komunikacji wewn^trznej i transportu przed upadkiem z wysokosci na plaszczyznie i do 
zag}^bieri(barierki, pokrywy, drabiny, schody, utwardzenie), 

(do 4 pkt.) 

b) warunki bezpieczenstwa techniczno - sprz^towego: 

utwardzenie placu garazowego, zadaszenie, 

czystosc, konserwacja, estetyka sprz^tu rolniczego, 

podr^czne zaplecze warsztatowe (zagospodarowanie, estetyka), 

Stan instalacji elektrycznej (zasilanie), (do 7 pkt.) 

c) zagadnienia rozne zwi^zane z BHP w gospodarstwie wiejskim 

Stan wyposazenia w odziez robocz^ i oehrony osobistej, 

skladowanie srodkow oehrony roslin i opakowan po zuzytyeh pestyeydach. 

(do 4 pkt.) 

Razem:l-15pkt. 

LACZNA LICZBA PUNKTOW WYNOSl 100 PUNKTOW 

Ogoln^ ocen? zagrody bedzie stanowic suma punktow ,kt6re uzyska zagroda wiejska oceniana wg 
kryterium oceny. 

Maksymalna ilosc punktow nie moze przekroczyc 100. 

WOJT GMIJ 

mgrWfeslav/skop 


