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Urzędy Miasta i Urzędy Gmin 
Powiatu Skarżyskiego 

- wg rozdzielnika 

Uprzejmie informuję, że Świętokrzyska Izba Rolnicza w Kielcach wzorem lat ubiegłych 
organizuje XVI I I edycję konkursu p.n. „Piękna i Bezpieczna Zagroda - Przyjazna 
Środowisku". Celem konkursu jest wyróżnienie najbardziej zadbanych, estetycznych 
i bezpiecznych gospodarstw rolnych w województwie świętokrzyskim. 

Zachęcam do współpracy i wyłonienia gospodarstw z terenu Państwa Gminy do etapu 
powiatowego konkursu. W związku z tym przesyłam załączone dokumenty tj. regulamin 
konkursu, deklarację udziału, kryteria oceny. 

Deklarację udziału w konkursie wypełniają rolnicy w chwili zgłoszenia uczestnictwa 
w eliminacjach gminnych i pozostają one w dokumentach gminnych komisji konkursowych. 
W eliminacjach gminnych wyłoniony zostaje jeden laureat do dalszego etapu powiatowego, 
następnie z każdego powiatu jeden do finału wojewódzkiego. 

W terminie do 30 czerwca br. proszę o przesłanie wyników konkursu 
przeprowadzonego w gminie - do Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej. 

Szczegóły dotyczące poszczególnych etapów konkursu zawarte są w załączonym 
regulaminie. 

Świętokrzyska Izba Rolnicza deklaruje pomoc przewodniczących i członków rad 
powiatowych izby oraz terenowych doradców ŚODR w pracach komisji gminnych. 

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z Panią Jolantą Jagiełło inspektorem ds. promocji 
w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej tel. 41/395-30-12 lub z biurem ŚIR 
w Kielcach z Panią Agnieszką Łodej tel. 41/341-10-68 lub 41/344-18-73. 

W załączeniu: 
1. Regulamin konkursu 
2. Deklaracja zgłoszenia 
3. Kryteria oceny 

Otrzymują: 
1. Urząd Gm iny w BIiżyn ie 
2. Urząd Gminy w Łącznej 
3. Urząd Gminy w Skarżysku Kościelnym 
4. Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej 
5. Urząd Miasta i Gminy w Suchedniowie 

Dziękuję za podjęcie współpracy 

www.skarzysko.pow iat.pl SKARŻYSKI 
POWIAT Z WIDOKIEM 
NIE TYLKO NA GÓRY 

Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej, ul.Konarskiego 20, 26-1 10 Skarżysko-Kamienna 
tel. +48 41 395 30 00, fax: + 48 41 2 52 40 01 , e-mail: starostwo@skarzysko.powiat.pl 

http://www.skarzysko.pow
http://iat.pl
mailto:starostwo@skarzysko.powiat.pl


REGULAMIN KONKURSU 
„PIĘKNA I BEZPIECZNA ZAGRODA-PRZYJAZNA 

ŚRODOWISKU" 

1. C E L KONKURSU 

Celem konkursu jest ochrona środowiska naturalnego polskiej wsi oraz 
mobilizacja mieszkańców do dbałości o utrzymanie czystości, porządku i 
bezpieczeństwa w gospodarstwie. W swoich założeniach konkurs powinien stać 
się zachętą do dbania o poprawę estetyki oraz warunków higieniczno -
sanitarnych zagród wiejskich w celu zwiększenia bezpieczeństwa pracy. 

Konkurs powinien również skłonić mieszkańców wsi do podejmowania 
prac porządkowych oraz przedsięwzięć organizacyjno - technicznych, nie tylko w 
gospodarstwie, ale także w swym środowisku, m.in. w zakresie: 

- zadrzewień, 
- zakładania instalacji wodno-kanalizacyjnych, 
- budowy oczyszczalni ścieków, 
- segregacji i zagospodarowania śmieci, 
- poprawy warunków pracy i jej bezpieczeństwa. 

2. HONOROWY PATRONAT: 

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego 

3.0RGANIZATORZY: 

• Świętokrzyska Izba Rolnicza w Kielcach, 
• Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach, 
• samorządy powiatowe, 
• samorządy gminne. 

Współpraca: 
- Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska 

Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach 
- Państwowa Inspekcja Pracy; Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach. 
- Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego OR w Kielcach 
- Stowarzyszenia agroturystyczne i związki ekologiczne, 
- Koła Gospodyń Wiejskich. 

4.UCZESNICY KONKURSU: 
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• Uczestnikami konkursu mogą być właściciele gospodarstw rolnych z 
terenu województwa świętokrzyskiego, prowadzący produkcję rolniczą 

• Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie uczestnictwa do urzędu 
gminy, urzędu miasta i gminy, bądź pracownika terenowego ŚODR, 

• 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. 

5.PRZEBIEG KONKURSU: 

I Etap - eliminacje gminne: 

- Przyjęcie zgłoszeń uczestników do udziału w konkursie: przez urzędy gminne 
lub pracowników terenowych ŚODR - termin: 15 czerwiec. 
- Podsumowanie konkursu w gminie; przesłanie zgłoszenia jednego uczestnika 
do Starostwa Powiatowego - termin: 30 czerwca. 

II Etap - eliminacje powiatowe: 

Do zadań na szczeblu powiatu należy: 
• Powołanie przez Starostwo Powiatowe - Powiatowej Komisji 

Konkursowej, 
• dokonanie przez przedstawicieli Powiatowej Komisji Konkursowej 

przeglądu i oceny zagród zgłoszonych do konkursu, 
• podsumowanie i ogłoszenie wyników I I etapu konkursu na szczeblu 

powiatowym, 
• zgłoszenie jednej najlepszej zagrody w powiecie do: Świętokrzyskiej 

Izby Rolniczej w Kielcach na adres: ul. Chopina 15/3; 
25-356 Kielce - termin do 31 lipca 

III Etap - eliminacje wojewódzkie: 

Do zadań na szczeblu wojewódzkim należy: 
• Powołanie Wojewódzkiej Komisji Konkursowej przez Zarząd 

Świętokrzyskiej Izby Rolniczej. Komisja ta będzie dokonywała 
weryfikacji zagród w I I I etapie konkursu i podejmie decyzje o kolejności 
nagród i wyróżnień na szczeblu wojewódzkim. 

• Dokonanie przez przedstawicieli Wojewódzkiej Komisji Konkursowej 
przeglądu i oceny zagród zgłoszonych przez Powiatowe Komisje 
Konkursowe. 

• Podsumowanie wyników oraz przyznanie nagród i wyróżnień dla 
zwycięzców konkursu, 
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• Ogłoszenie wyników I I I etapu Konkursu przez Wojewódzką Komisje 
Konkursową i wręczenie nagród i wyróżnień dla zwycięzców konkursu 
w czasie Wojewódzkich Dożynek. 

Dodatkowych informacji dotyczących organizacji konkursu udzielają: 

-Biuro Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w Kielcach tel.:tel/fax (0-41) 341 10 68, 
-Starostwa powiatowe, 
-Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach-Dział 
WGD tel. 041/372-22-84 do 86 oraz O/Sandomierz - tel.015/ 832-17-79 

6. NAGRODY: 

• na szczeblu gminnym - wg uznania organizatorów, 
• na szczeblu powiatowym - ufundowane z pozyskanych środków od jednostek 

współpracujących z samorządami powiatowymi, 
• na szczeblu wojewódzkim - za miejsca I i I I ufundowane z pozyskanych 

środków od Marszałka Województwa Świętokrzyskiego i Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

Wyróżnienia za dalsze miejsca w finale wojewódzkim będą przyznawane według 
przedstawionych propozycji kwot przez jednostki sponsorujące. 

7. PROMOCJA WYNIKÓW KONKURSU: 

• wyniki etapu powiatowego zostaną ogłoszone na szczeblu powiatowym i 
opublikowane w regionalnych środkach masowego przekazu, 

• wyniki etapu wojewódzkiego zostaną ogłoszone podczas Dożynek 
Wojewódzkich i opublikowane w środkach masowego przekazu o 

r 

zasięgu wojewódzkim, oraz w wydawnictwach; SODR „Aktualności 
Rolnicze" i Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w Kielcach „Wieści z Izby". 

• Świętokrzyska Izba Rolnicza w Kielcach opracuje planszę zdjęciową 
promującą finalistów wojewódzkich. 

Zarząd Świętokrzyskiej 
Izby Rolniczej 
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(imię i nazMńsko rolnika) 

(adres) 

(telefon) 

Deklaracja zgłoszenia udziału w konkursie 
„Piękna i Bezpieczna Zagroda - Przyjazna Środowisku" 

Deklaruję swój udział w konkursie 

Zagroda nr położona jest we wsi 

Gmina 

Informuję, że prace wykonane w zakresie estetyki i poprawy warunków 
higieniczno sanitarnych oraz bezpieczeństwa, ochrony środowiska na terenie 
zagrody przebiegały następująco: 

a)w latach 2013/2014 

b) w roku 2015 wykonano: 

(podpis uczestnika konkursu) 


