
Zarządzenie nr 80/2022 

Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów 

z dnia 02.08.2022 

 

w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu 

pt.” Piękna i Bezpieczna Zagroda-Przyjazna Środowisku”  

w Gminie Pacanów woj. świętokrzyskie. 

 

     Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 

jednolity Dz. U. 2019 r.poz.506 ze zm. późn )   zarządza się co następuje: 

§ 1 

Powołuje się Gminną Komisję Konkursową w następującym składzie: 

 

1. Przewodniczący komisji -  P. Kazimierz Zdziebko -   zastępca burmistrza miasta i gminy  

Pacanów 

3. członek                 -   P. Olga Nalepa   – pracownik Urzędu Miasta i Gminy Pacanów 

4. członek                 -   P. Karolina Czapla –  pracownik Urzędu Miasta i Gminy Pacanów. 

                                                                 

§2 

Zatwierdza się regulamin konkursu  stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

 

§3 

Zatwierdza się kryteria oceny i punktację w konkursie stanowiące załącznik Nr 2  

do zarządzenia. 

 

§ 4 

Zarządzenie  wchodzi  w  życie  z  dniem  powzięcia. 

 

Burmistrz Miasta i Gminy 

mgr Wiesław Skop 

 

 



                                                                                                                                          Załącznik Nr 1 

Regulamin 

Konkursu „Piękna i Bezpieczna Zagroda – Przyjazna Środowisku” na najładniejszą zagrodę wiejską  

w Gminie Pacanów organizowanym przez Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów. 

1. Cel konkursu. 

Celem konkursu jest ochrona środowiska naturalnego polskiej wsi oraz mobilizacja mieszkańców  

do dbałości o utrzymanie czystości i porządku na terenie zagród. W swoich założeniach konkurs jest 

zachętą do dbania o poprawę estetyki oraz warunków higieniczno – sanitarnych zagród wiejskich. 

Konkurs powinien skłonić mieszkańców wsi do podejmowania lub kontynuowania prac porządkowych, 

oraz organizacyjno – technicznych, nie tylko w gospodarstwie, ale także w swym środowisku, m. in.  

w zakresie zadrzewień, zakładania instalacji wodno – kanalizacyjnej, budowy oczyszczalni ścieków, 

segregacji i zagospodarowania śmieci, poprawy warunków pracy i jej bezpieczeństwa. 

2. Organizacja konkursu. 

Podsumowanie konkursu odbędzie się w terminie dnia 14 sierpnia 2022r. 

3. Organizatorzy Konkursu - Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów. 

        Współorganizatorzy -   Lokalne media 

4.  Udział w Konkursie: 

a) W konkursie oceniane będą zagrody wiejskie z terenu Gminy Pacanów prowadzące działalność 

rolniczą (płacą podatek rolny). 

b) Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie uczestnictwa poprzez złożenie deklaracji  

w Urzędzie Miasta i Gminy Pacanów w terminie do 01.08.br. 

c) Gospodarstwa nagrodzone I, II, III nagrodą w ostatnich trzech latach nie mogą brać udziału  

w konkursie oraz  w konkursie, nie mogą brać udziału finaliści eliminacji na szczeblu wojewódzkim 

przez okres 3 kolejnych lat, a zwycięzca finału konkursu nie może uczestniczyć w następnych edycjach 

ww. konkursu. 

d) W konkursie nie mogą brać udziału gospodarstwa naruszające przepisy ochrony środowiska. 

e) Komisja powołana przez Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów dokona lustracji zgłoszonych 

zagród i wybierze najładniejszą zagrodę w Gminie. 

5.  Nagrody 

Zdobywcy trzech pierwszych miejsc otrzymają nagrody wg uznania Organizatora, wyróżnienia  

za dalsze miejsca w Konkursie mogą być przyznane według możliwości Organizatora. 

6.  Promocja wyników Konkursu: 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w prasie lokalnej, o terminie i miejscu podsumowania konkursu 

nagrodzeni zostaną poinformowani pisemnie bądź telefonicznie. 

7.  Zgoda  

Osoby biorące udział w konkursie oraz członkowie komisji konkursowej uczestnicząc w pracach 

wyrażają zgodę na przetwarzanie danych celem rozstrzygnięcia konkursu oraz na publikację danych 

ww. w mediach. 

 



 Załącznik nr 2                              

                                                                                                                                                                                       

KRYTERIA OCENY I PUNKTACJA 

 

w konkursie „Piękna i Bezpieczna Zagroda – Przyjazna Środowisku” 

1) Ogólny wygląd gospodarstwa – zagospodarowanie, estetyka i czystość obejścia 1- 10    pkt.                                          

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

3) Źródła zaopatrzenia gospodarstwa w wodę, w tym: 

- lokalizacja (wskazania sanitarne – odległość), 

- właściwe zabezpieczenie i wykorzystanie osłon .                      1-5     pkt. 

4) Obiekty sanitarne (śmietniki, szambo, kompostownik, ustęp), segregacja śmieci, w tym: 

-  lokalizacja (wskazania sanitarne – odległość), 

- właściwe zabezpieczenie i wykorzystanie osłon.                      1-20     pkt.    

5)  Zagospodarowanie zagrody wiejskiej: 

a) część gospodarcza: 

- budynki gospodarcze, 

- podwórze, 

- drogi dojazdowe, 

- ogrodzenie.  

b) część wypoczynkowo – ozdobna; 

- wyposażenie w elementy stałej architektury (pergole, trejaże, murki oporowe, oczka wodne 

itp.) 

- trawniki, 

- zadrzewienia, 

- ogródek skalny, 

- rabaty kwiatowe, 

- ukwiecenie tarasów, werand, balkonów, 

- plac zabaw dla dzieci, 

- kącik wypoczynkowy .                                                                 1-20  pkt. 

 

6) Racjonalne zagospodarowanie, składowanie: 

- odchodów zwierzęcych,            

- odpadów powstałych przy produkcji ogrodniczej      (kora,trociny,paliki).                                                                         

1-10   pkt.       



        

7) Zagospodarowanie części ogrodniczo – warzywnej: 

 

- ogródek warzywny, 

- ogródek zielarski, 

- jagodnik i sad przydomowy                                                          1-10  pkt.                                                         

 

8) Ochrona pracy i przestrzeganie BHP w gospodarstwie rolnym. 

a) stan zabezpieczenia otworów technologicznych stanowisk pracy na wysokościach – ciągów 

komunikacji wewnętrznej i transportu przed upadkiem z wysokości na płaszczyźnie i do 

zagłębień(barierki, pokrywy, drabiny, schody, utwardzenie),     

                                                                                                             (do 4 pkt.)                                                                                                                                                                

b) warunki bezpieczeństwa techniczno – sprzętowego: 

- utwardzenie placu garażowego, zadaszenie, 

- czystość, konserwacja, estetyka sprzętu rolniczego, 

- podręczne zaplecze warsztatowe (zagospodarowanie, estetyka), 

- stan instalacji elektrycznej (zasilanie),                                        (do  7 pkt.) 

-  

 c) zagadnienia różne związane z BHP w gospodarstwie wiejskim 

- stan wyposażenia w odzież roboczą i ochrony osobistej, 

- składowanie środków ochrony roślin i opakowań po zużytych pestycydach.                                                                       

                                                                                                         (do  4  pkt.)   

 

                                                                                                    Razem:1-15pkt.        

ŁACZNA LICZBA PUNKTÓW WYNOSI  100   PUNKTÓW 

 

Ogólną ocenę zagrody będzie stanowić suma punktów ,które uzyska zagroda wiejska oceniana wg 

kryterium oceny. 

Maksymalna ilość punktów nie może przekroczyć 100. 

 

 

 

 



KRYTERIA OCENY I PUNKTACJA 

 

w konkursie „Piękna i Bezpieczna Zagroda – Przyjazna Środowisku” w 2022r. 

zagrody P………………………………….zam…………………………………………. 

  

1)Ogólny wygląd gospodarstwa – zagospodarowanie, estetyka i czystość obejścia    …….pkt.  

                                                                                                    

2)Stan techniczny i estetyka budynków.                                                     ……..   pkt. 

3)Źródła zaopatrzenia gospodarstwa w wodę, w tym: 

- lokalizacja (wskazania sanitarne – odległość), 

- właściwe zabezpieczenie i wykorzystanie osłon .                           ………pkt. 

-  

4)Obiekty sanitarne (śmietniki, szambo, kompostownik, ustęp), segregacja śmieci, w tym: 

-  lokalizacja (wskazania sanitarne – odległość), 

- właściwe zabezpieczenie i wykorzystanie osłon.                            ……..  pkt.     

5) Zagospodarowanie zagrody wiejskiej: 

 

a) część gospodarcza: 

- budynki gospodarcze, 

- podwórze, 

- drogi dojazdowe, 

- ogrodzenie. 

b) część wypoczynkowo – ozdobna; 

- wyposażenie w elementy stałej architektury (pergole, trejaże, murki oporowe, oczka wodne 

itp.) 

- trawniki, 

- zadrzewienia, 

- ogródek skalny, 

- rabaty kwiatowe, 

- ukwiecenie tarasów, werand, balkonów, 

- plac zabaw dla dzieci, 

- kącik wypoczynkowy .                                                                 ……..  pkt. 

6) Racjonalne zagospodarowanie, składowanie: 

- odchodów zwierzęcych,            

- odpadów powstałych przy produkcji ogrodniczej       

(kora,trociny,paliki).                                                                     …….  pkt.       

7) Zagospodarowanie części ogrodniczo – warzywnej: 



- ogródek warzywny, 

- ogródek zielarski, 

- jagodnik i sad przydomowy                                                          …….  pkt.                                                         

8) Ochrona pracy i przestrzeganie BHP w gospodarstwie rolnym. 

a)stan zabezpieczenia otworów technologicznych stanowisk pracy na wysokościach – ciągów 

komunikacji wewnętrznej i transportu przed upadkiem z wysokości na płaszczyźnie i do 

zagłębień(barierki,pokrywy,drabiny,schody,utwardzenie),     

                                                                                                             (do …… pkt.)                                                                                                                                                                

b)warunki bezpieczeństwa techniczno – sprzętowego: 

- utwardzenie placu garażowego, zadaszenie, 

- czystość, konserwacja, estetyka sprzętu rolniczego, 

- podręczne zaplecze warsztatowe (zagospodarowanie, estetyka), 

- stan instalacji elektrycznej (zasilanie),                                        (do …..  pkt.) 

c)zagadnienia różne związane z BHP w gospodarstwie wiejskim 

- stan wyposażenia w odzież roboczą i ochrony osobistej, 

- składowanie środków ochrony roślin i opakowań po zużytych pestycydach.                                                                       

                                                                                                         (do ……   pkt.)   

                                                                                                    Razem: ……..pkt.   

                                                          Ogółem:…………..pkt.      

 

ŁACZNA LICZBA PUNKTÓW WYNOSI  100   PUNKTÓW 

Ogólną ocenę zagrody będzie stanowić suma punktów , które uzyska zagroda wiejska oceniana wg 

kryterium oceny. 

 

Maksymalna ilość punktów nie może przekroczyć 100. 

Podpisy Komisji: 

  

 

 

 

1. P. Kazimierz Zdziebko …………………… 

2. P. Olga Nalepa …………….. 

3. P. Karolina Czapla ……………….… 


