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§ 1 

Organizator: 

Starostwo Powiatowe w Łobzie ogłasza konkurs „Piękna Wieś Powiatu Łobeskiego 2020” 

§ 2 

Cel: 

Celem Konkursu jest zachęcenie mieszkańców sołectw gmin Powiatu Łobeskiego do: 

 edukacja społeczności wiejskiej na wielu obszarach: ekologia, promocja, turystyka, kultura. 

 stosowania rozwiązań ekologicznych w środowisku lokalnym, 

 poprawy estetyki otoczenia z zastosowaniem surowców naturalnych, 

 promowania świadomości obywatelskiej i kulturowej mieszkańców, 

 pielęgnowanie i rozwijanie tożsamości lokalnej, 

 pobudzania aktywności gospodarczej w zakresie agroturystyki, 

 zachowania wartości środowiska kulturowego i przyrodniczego przy uwzględnieniu potrzeb przyszłych 
pokoleń, a także kształtowania i utrzymania ładu przestrzennego. 

§ 3 

Obszar Konkursu: 

Konkurs obejmuje miejscowości wiejskie sołectw gmin: Dobra, Łobez, Radowo Małe, Resko i Węgorzyno. 

§ 4 

Uczestnictwo w konkursie: 

1. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie do konkursu przez: 

a. Starostę Łobeskiego – zgłoszenie maksymalnie 1 wsi z danej gminy, 

b. burmistrza/wójta gminy – maksymalnie 3 wsi, 

c. inicjatywę społeczną wsi – radę sołecką/stowarzyszenie/fundację działającą na terenie danej wsi i 
zgłaszającą tę wieś, 

d. grupę nieformalną (przy min. 10 podpisach pod wnioskiem – zał. nr 2) działającą na terenie danej wsi i 
zgłaszającą tę wieś. 

2.  Wzór zgłoszenia stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. 

3. Do konkursu nie mogą zgłaszać się/być zgłaszane wsie, które: 

a. w czasie ostatnich 2 lat zdobyły tytuł laureata tego konkursu, 

b. w roku poprzednim zdobyły II lub III miejsce w tym konkursie, 

§ 5 

Ogłoszenie Konkursu:  28.07.2020 r. 

§ 6 

W związku z panującą pandemią COVID-19 na terenie Polski, wprowadza się zmiany w konkursie.  

Przebieg konkursu: 

 

1) Etap I – zgłaszanie wsi (do 21.08.2020 r.)   

FORMA ZGŁOSZENIA:  

Pakiet zgłoszeniowy wsi obejmuje: WNIOSEK, ZAŁĄCZNIKI: FILM, PREZENTACJA, opcjonalnie FOTOGRAFIE. 

Pakiet należy dostarczyć w wersji elektronicznej na płycie lub pendrive osobiście lub pocztą na adres: 

Starostwo Powiatowe w Łobzie 

Wydział Spraw Społecznych i Promocji Powiatu, pokój nr 35. 
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Ul. Konopnickiej 41  

73-150 Łobez  

Z dopiskiem „Piękna Wieś Powiatu Łobeskiego 2020” . 

SZCZEGÓŁY ZGŁOSZENIA: 

a) FILM – trwający do 20 minut 

Przedstawiający walory prezentowanej wsi, a także zawierający treści będące odpowiedzią na określone  
kryteria oceny i punktację zawartą w § 8 oraz § 9. 

b) PREZENTACJA – w programie powerpoint prezentująca zrealizowane działania przez mieszkańców wsi. 

c) FOTOGRAFIE * -  dodatkową opcją jest możliwość przesłania fotografii promujących wieś w celu jej promocji 
na stronie powiatu – www.powiatlobeski.pl – oraz na profilu Powiatu Łobeskiego na portalu Facebook. 

 

2) Etap II – Komisja dokona oceny wytypowanych wsi przyznając punkty poszczególnym miejscowościom;  

a) Ocena – dotyczy „Pięknej Wsi Powiatu Łobeskiego”, 

Ocenie Komisji podlegać będą jedynie działania mieszkańców wsi podjęte w okresie od ostatniej oceny komisji, 
zgodnie z kryteriami ustalonymi  w § 8 . 

Przy ocenie działań Komisja będzie brała pod uwagę stopień zaangażowania mieszkańców wsi. Każda ze wsi 
biorących udział w konkursie, przez przystąpienie do niego, akceptuje warunki niniejszego regulaminu. 

 

§7  

Komisja konkursowa 

Komisja konkursowa składająca się z reprezentantów Gmin i Powiatu dokona oceny przesłanych pakietów. 

 
Obsługa administracyjno-techniczna konkursu: Wydział Spraw Społecznych i Promocji Powiatu 

 Starostwa Powiatowego  w Łobzie;  
tel. 515 361 344; e-mail: promocja@powiatlobeski.pl. 

§8 

Kryteria oceny i punktacja: 

Działania na rzecz poprawy wizerunku wsi i aktywizacji środowisk wiejskich podjęte przez mieszkańców od ostatniej 
oceny komisji, w tym: 

I. 

1) ogólna ocena estetyki wsi .................................................................................................................... max.  5 

2) stosowania rozwiązań ekologicznych w środowisku lokalnym ............................................................ max.  5 
3) sposób zaprezentowania walorów wsi ................................................................................................ max.  5 

4) promocja wsi na zewnątrz ................................................................................................................... max.  5 
 strona www, profil na Facebook, itp.  

5) działania podejmowane na rzecz wsi ................................................................................................. max. 10 

 pisanie wniosków, pozyskiwanie dodatkowych funduszy, działalność stowarzyszenia, itp. 

6) organizacja imprez środowiskowych .................................................................................................. max. 10 

 w tym udział mieszkańców w uroczystościach gminnych i powiatowych  

7) zaangażowanie mieszkańców w trakcie realizacji wspólnych przedsięwzięć ....................................  max. 10 

II.  

a) Wskazanie i wybór miejsca szczególnego we wsi –wizytówka wsi ……………………………………...………………………….  1 
 wskazanie osoby niezwykle aktywnej, tworzącej miejsce będące wizytówką wsi; 

b) Wskazanie w każdej wsi miejsca turystycznie atrakcyjnego …..………………………………………………………………………… 1 

http://www.powiatlobeski.pl/
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§ 9 

 
III. AKTYWNY SOŁTYS 2020 
 
W roku 2020, Sołtys, który wyróżnia się swoją działalnością, pomysłowością, aktywnością, itp. ma szansę zdobyć 
tytuł „Aktywny Sołtys Powiatu Łobeskiego 2020”. Kryteria oceny: 
 

a) wpływ działalności kandydata na integrację społeczności lokalnej…………………………………………………….…… max 5 

b) materialne rezultaty działalności kandydata, np. poprawa infrastruktury komunalnej, wykorzystanie środków 

funduszu sołeckiego, projekty inwestycyjne, dochody z wynajmu mienia,  itp. ……………………………………… max 5 

c) działalność społeczna kandydata np. OSP, LGD, Stowarzyszenia itp………………………………………………………... max 5 

d) współpraca z władzami gminy ……………………………………………………………………………………………………………….. max 5 

e) dalsze plany związane z działalnością sołectwa ……………………………………………………………………………………… max 5 

 
IV. NAJPOPULARNIEJSZA WIEŚ W POWIECIE ŁOBESKIM 
 
W związku z panującą pandemią COVID-19 na terenie Polski, wprowadza się dodatkową kategorię na 
„Najpopularniejszą Wieś w Powiecie Łobeskim”. 
Filmy będące zgłoszeniem wsi/sołectwa określone w §6 ust. 1 pkt a, zostaną przedstawione internautom i poddane 
głosowaniu elektronicznemu.  
 
Kolejność publikacji: 
1) Publikacja na kanale Powiatu Łobeskiego na YouTube 
2) Publikacja na profilu www.facebook.pl/powiatlobeski 
3) Głosowanie internautów do 31 sierpnia 2020 r.  
 
Laureat głosowania otrzyma Bon o wartości 500 zł, Organizator przewiduje dodatkowy bon o wysokości 500 zł w 
przypadku otrzymania przez laureata ponad 1 000 oznaczeń „Lubię to” podczas głosowania internetowego. 
 

§ 10 

Wyniki konkursu: 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do końca września 2020 r. O szczegółach zostaną Państwo poinformowani drogą 
telefoniczną i/lub elektroniczną, ponadto wyniki zostaną zamieszczone na stronie internetowej Starostwa 
Powiatowego w Łobzie - www.powiatlobeski.pl oraz opublikowane w lokalnej prasie. 

§ 11 

Nagrody: 

1) Nagrodami w konkursie będą bony finansowe na realizację inicjatyw z przeznaczeniem na poprawę 
estetyki i  upiększanie wsi o wartości  :  

I nagroda    –  (BON o wartości 4.000,00 zł)   

II nagroda    –  (BON o wartości 3.000,00 zł)       

III nagroda    –  (BON o wartości 2.000,00 zł) 

AKTYWNY SOŁTYS   –  (BON o wartości 1.000,00 zł) 

NAJPOPULARNIEJSZA WIEŚ   –  (BON o wartości 500 zł + 500 zł  / 1.000,00 zł) 

 
a) Nagrodę odbiera Rada Sołecka lub reprezentant wnioskodawcy (w przypadku zgłoszenia z §4 ust 1, lit. c ).  
b) Komisja ma prawo przyznania dodatkowych wyróżnień. 
c) Każdy z Burmistrzów i Wójt Gmin Powiatu Łobeskiego może nagrodzić najbardziej aktywną wieś ze swojej 

gminy. 

http://www.facebook.pl/powiatlobeski
http://www.powiatlobeski.pl/
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d) W razie pozyskania dodatkowych środków i sponsorów mogą być przyznane dodatkowe nagrody dla laureatów 
bądź wyróżnionych. Sponsor nagrody może sprecyzować cel i sposób wykorzystania środków. 

e) Komisja konkursowa uzasadnia decyzję o przyznaniu nagrody bądź wyróżnienia w komunikacie końcowym. 
 

§ 12 

Realizacja nagród 
 

a) Przed realizacją nagród winna ona uzyskać akceptację Dyrektora Wydziału Spraw Społecznych i Promocji 
Powiatu. 

 
Przyznane nagrody – bony - przeznaczane są do realizacji w następujących punktach: 

 
 "Malwa" Centrum Ogrodnicze Katarzyna Grekowicz, ul. Pocztowa 22, Łobez; 
 „TAXUS” Szkółka drzew i krzewów ozdobnych, Kołdrąb 10, Łobez; 
 Centrum Ogrodnicze Macedońscy, ul. Południowa 10, Węgorzyno. 
 Max Elektro Sklep Wielobranżowy Roman Jaskowski, UL. Boczna 18, Łobez 
 lub inny punkt uzgodniony z Wydziałem Spraw Społecznych i Promocji Powiatu. 

 
b) Sprawozdanie kontrolne. 

1) Laureaci konkursu I,II,III  miejsce  zobowiązani będą do złożenia sprawozdania opisowego ( załącznik nr 3 
do regulaminu) wraz z załączonymi materiałami zdjęciowymi z realizacji nagrody - bonu finansowego  do 
końca października 2020 r.   

 

§ 13 

1. Udział i zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez 
Administratora tj. Starostwo Powiatowe w Łobzie ul. Konopnickiej 41, 73-150 w Łobzie, w celu umożliwienia 
przeprowadzenia konkursu jakim jest „Piękna Wieś Powiatu Łobeskiego” oraz wyłonienia laureatów  
i nagrodzenia ich. 

2. Podawane dane osobowe są podawane dobrowolnie i są one zgodne z prawdą. 

3. Uczestnicy konkursu posiadają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, 
usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia 
danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych 

§ 14 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do  wprowadzenia zmian w regulaminie, a w szczególności: 

a) zmiany terminów ujętych w niniejszym regulaminie; 

b) zmiany członków komisji konkursowej. 

§ 15 

 

Sprawy sporne będą rozstrzygane przez Zarząd Powiatu. 

§ 16 

Od postanowienia Zarządu Powiatu nie przysługuje odwołanie. 



 

 

6 

Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu  

„Piękna Wieś Powiatu Łobeskiego” 

 

Zgłoszenie do konkursu  

„Piękna Wieś Powiatu Łobeskiego” 

 

……………………………………zgłasza udział wsi ……………………………….. do konkursu 

 
Nazwisko i imię sołtysa  

*lub osoby reprezentującej 
wnioskodawcę (w przypadku 

zgłoszenia z §4 ust 1, lit. b)  
 

adres 
Telefon kontaktowy (komórkowy) 

e-mail 

 
 
 

  

*Uzasadnienie wniosku – osiągnięcia wsi od ostatniej oceny: 

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

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

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

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

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

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

AKTYWNY SOŁTYS 2020 (wypełnić zgodnie z § 9)  ........................................................................................................  

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

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

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

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

 

ZAŁĄCZNIKI:  

□ FILM       □ PREZENTACJA      □ FOTOGRAFIE  
 
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu: 
Imię i nazwisko:  …………………………………………………………………… 
Funkcja: …………………………………………………………………………….. 
Tel. kontaktowy: …………………………………………………………………… 
e-mail: ………………………………………………………………………………. 

 

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

(data)        (podpis wnioskodawcy) 



 

 

7 

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu  

„Piękna Wieś Powiatu Łobeskiego” 

 

Lista podpisów 

GRUPA NIEFORMALNA 

 

lp. Imię i nazwisko miejsce zamieszkania podpis 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     
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Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu  

„Piękna Wieś Powiatu Łobeskiego” 

pieczęć sołectwa 

 

Starosta Łobeski 
ul. Konopnickiej 41 
73-150 Łobez 

 

Sprawozdanie z realizacji zakupionych nagród w konkursie 

„Piękna Wieś Powiatu Łobeskiego” 

 

1. Nazwa sołectwa …………………………………………………………….. , Gmina……………………………………………………………. 

2. Wysokość przyznawanej nagrody finansowej (BON o wartości ………………………………………………………………zł) 

3. Kwota wydatkowana……………………………………………………………………………………………………………………………….zł 

4. Rodzaj zakupu   / usługi ( podać dokładną ilość) ………………………………………………………………………………………. 

5. Krótka charakterystyka zrealizowanego zadania: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

 
 
 
 
 
miejscowość, data                                             podpis/y i pieczęć osób upoważnionych 

(Rada Sołecka/ Sołtys wsi) 

*(proszę zaznaczyć) 

 

 

 

 

 

 

Do sprawozdania dołączam dokumentację fotograficzną 


