UCHWAŁA Nr 161/125/20
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
z dnia 25 lutego 2020 roku
w sprawie organizacji Konkursu „Piękna Wieś Pomorska 2020” oraz określenia
rodzaju i wysokości nagród
Na podstawie: art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 512 ze
zm.), § 1 pkt 12 i § 2 pkt 9 Uchwały nr 137/XII/03 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 15 września 2003 roku w sprawie
ustalenia dziedzin i form działań promocyjnych na rzecz województwa pomorskiego (tekst jednolity: uchwała nr 1027/XL/09
z dnia 30 listopada 2009 r.), celu strategicznego 2 „Aktywni mieszkańcy”, cel operacyjny 2.2. „Wysoki poziom kapitału
społecznego” oraz celu strategicznego 3 „Atrakcyjna Przestrzeń”, cel operacyjny 3.3. „Dobry stan środowiska” Strategii Rozwoju
Województwa Pomorskiego 2020 przyjętej uchwałą nr 458/XXII/12 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 24 września
2012 r. uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się wolę organizacji Konkursu „Piękna Wieś Pomorska 2020”.
§ 2. Przyjmuje się Regulamin Konkursu „Piękna Wieś Pomorska 2020” zwany dalej
„Regulaminem”, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.
§ 3.1 Określa się, że za zajęcie I, II i III miejsca oraz w ramach trzech wyróżnień w Konkursie
„Piękna Wieś Pomorska 2020” w etapie wojewódzkim w kategorii „Wieś” zostaną przyznane nagrody
finansowe o łącznej wartości 69 000 zł.
2. Wysokość nagród i wyróżnień w kategorii „Wieś” wygląda następująco:
I miejsce – 30 000 zł;
II miejsce – 20 000 zł;
III miejsce – 10 000 zł;
Wyróżnienie – 3 000 zł;
Wyróżnienie – 3 000 zł;
Wyróżnienie – 3 000 zł;
łącznie: 69 000 zł.
§ 4.1 Określa się, że za zajęcie I, II i III miejsca oraz w ramach trzech wyróżnień w Konkursie
„Piękna Wieś Pomorska 2020” w etapie wojewódzkim w kategorii „Zagroda” zostaną przyznane
nagrody finansowe o łącznej wartości 15 000 zł.
2. Wysokość nagród i wyróżnień w kategorii „Zagroda” wygląda następująco:
I miejsce – 5 000 zł;
II miejsce – 4 000 zł;
III miejsce – 3 000 zł;
Wyróżnienie – 1 000 zł;
Wyróżnienie – 1 000 zł;
Wyróżnienie – 1 000 zł;
łącznie: 15 000 zł.
§ 5. Wydatki, o których mowa w § 3 oraz § 4 zostaną sfinansowane ze środków własnych
Województwa Pomorskiego w ramach zadań Departamentu Środowiska i Rolnictwa.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Środowiska i Rolnictwa.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
Konkurs „Piękna Wieś Pomorska 2020” ma na celu ukazanie zarówno piękna wiejskiego
krajobrazu, jak i wspólne działanie społeczności wiejskiej. Identyfikację i promocję najlepszych
wzorców działania zorganizowanych lokalnych społeczności, jak i indywidualnych mieszkańców
obszarów wiejskich prowadzących działalność rolniczą, w tym również agroturystyczną, w celu
uzyskania wspólnej korzyści, jaką jest przyjazna dla mieszkańca, zadbana wieś i zagroda, stanowiąca
wizytówkę regionu. Rolą konkursu jest wyłanianie i promowanie najlepszych wzorców działania,
których autorami są poszczególne sołectwa i właściciele czynnych gospodarstw rolnych
z województwa pomorskiego. Ponadto Konkurs służy poprawie estetyki i stanu środowiska
pomorskich wsi i zagród, których mieszkańcy wykazują się gospodarnością oraz działaniami na rzecz
ochrony i pielęgnacji dziedzictwa kulturowego i kształtowania krajobrazu naturalnego.
Organizacja całego wydarzenia jakim jest Konkurs „Piękna Wieś Pomorska 2020” przyczyni
się w szczególności do realizacji celu strategicznego 2 „Aktywni mieszkańcy”, celu operacyjnego 2.2.
„Wysoki poziom kapitału społecznego” oraz celu strategicznego 3 „Atrakcyjna Przestrzeń”, celu
operacyjnego 3.3. „Dobry stan środowiska” Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020
przyjętej uchwałą nr 458/XXII/12 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 24 września 2012 r., jak
również jest zgodna z zapisami § 1 ust. 12 oraz § 2 pkt 6 Uchwały nr 137/XII/03 Sejmiku
Województwa Pomorskiego z dnia 15 września 2003 roku w sprawie ustalania dziedzin i form działań
promocyjnych na rzecz województwa pomorskiego (tj. Uchwała Nr 1027/XL/09 Sejmiku Województwa
Pomorskiego z dnia 30 listopada 2009 r.), gdyż ma na celu rozwój pomorskiej wsi i rolnictwa, poprzez
zdobywanie wiedzy i wymianę doświadczeń oraz praktyk. W rezultacie zostaje osiągnięty strategiczny
cel jakim jest zapewnienie elementarnych warunków dla stabilnego, długofalowego i zrównoważonego
rozwoju obszarów wiejskich.
Na etapie wojewódzkim przewiduje się przyznanie nagród w kategoriach „Wieś” i „Zagroda” za
zajęcie I, II, i III miejsca, a także przyznanie wyróżnień w obu kategoriach. Przyznanie nagród nastąpi
w oparciu o wyniki prac Wojewódzkiej Komisji Konkursowej zatwierdzone w protokole z prac tej
Komisji.
Wydatki związane z realizacją
Konkursu „Piękna Wieś Pomorska 2020” zostaną
sfinansowane ze środków własnych Województwa Pomorskiego w ramach zadań Departamentu
Środowiska i Rolnictwa ujętych w planie budżetowym na rok 2020 w Dziale 010 Rozdziale 01095 §
4190 zadaniu W-DROŚ-03 w kwocie 84 000 zł.
Ogłoszenie o Konkursie wraz z Regulaminem i załącznikami zostanie opublikowane na stronie
internetowej Organizatora Konkursu oraz rozesłane do wszystkich urzędów gmin i powiatów.

