UCHWALA NR 0025.173.259.2018
ZARZĄDU POWIATU KOLSKIEGO
z dnia 20 czerwca 2018r. r.
w sprawie: ogloszenia konkursu "Rolnik Roku Powiatu Kolskiego" i ustalenia zasad
uczestnictwa w konkursie.
a podstawie art. 32 ust. l i ust. 2 pkt. 2,3 i 4 w związku z art. 4 ust.1 pkt. 14 ustawy z dnia 5
czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. DZ. U z 20 18r. poz. 995), Uchwały nr XXII
132/2016 z dnia 28 kwietnia 2016r. Rady Powiatu Kolskiego w sprawie przyjęcia "Strategii
Rozwoju Powiatu Kolskiego na lata 2015-2025r." Zarząd Powiatu Kolskiego uchwala co
następuje:
§l
1. Ogłasza się konkurs" Rolnik Roku Powiatu Kolskiego"
2. Regulamin Konkursu określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały

§2
Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i
Leśnictwa.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 0025.173.259.2018
Zarządu Powiatu Kolskiego
z dnia 20 czerwca 2018r.

w sprawie : ogłoszenia konkursu " Rolnik Roku Powiatu Kolskiego'
uczestnictwa w konkursie."

ustalenia zasad

Według Strategi Rozwoju Powiatu Kolskiego zatwierdzonej Uchwałą m XXII 132/2016r.
Rady Powiatu Kolskiego z dnia 28 kwietnia 2016r. rolnictwo jest główną gałęzią gospodarki
powiatu.
Rozwój rolnictwa będzie następował poprzez innowacje w produkcji i
przetwórstwie rolnym, rozwój agroturystyki.

Celem konkursu jest promocja najbardziej przedsiębiorczych i innowacyjnych rolników
powiatu kolskiego, a także podkreślenie roli, jaką rolnictwo odgrywa w gospodarce Powiatu.
Konkurs ma również służyć poprawie wizerunku rolnictwa w tworzeniu konkurencji
jakościowej dla analogicznych produktów pochodzących z importu. Promowanie rozwoju
nowoczesnego rolnictwa, aktywności społecznej i modelu społeczeństwa obywatelskiego.
Realizacja Konkursu" Rolnik Roku Powiatu Kolskiego" pozwoli na promowanie
nowoczesnego rolnictwa.
Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

zatącznik do uchwały Zarządu Powiatu

0025/173/259.2018

Kolskiego Nr

z dnia 20 czerwca 2018r.

Regulamin Konkursu IIRolnik Roku powiatu kolskiego"
Cel konkursu
Celem konkursu jest promocja najbardziej przedsiębiorczych
kolskiego, a także podkreślenie

i innowacyjnych

rolników powiatu

roli, jaką rolnictwo odgrywa w gospodarce Powiatu.

Konkurs ma również służyć poprawie wizerunku rolnictwa w tworzeniu
jakościowej dla analogicznych produktów

konkurencji

pochodzących z importu.

Promowanie rozwoju nowoczesnego rolnictwa, aktywności społecznej i modelu społeczeństwa
obywatelskiego.

Organizator konkursu
Organizatorem

konkursu jest Zarząd Powiatu Kolskiego oraz Rada Powiatowa Wielkopolskiej

Izby

Rolniczej w Kole przy współpracy Samorządów Miast i Gmin Powiatu Kolskiego, firm działających na
rzecz rolnictwa oraz lokalnych mediów.
Kapituła konkursu
1. Kapitułę Konkursową powołuje Zarząd Powiatu Kolskiego
2. Kapituła pracuje na podstawie uchwalonego regulaminu.
3. W skład Kapituły Konkursowej wchodzą m.in. przedstawiciele

organizatora oraz

współpracujących.
4. Zadania Kapituły Konkursowej obejmują w szczególności:
a) ocenę formalną i merytoryczną

zgłoszonych kandydatur;

b) wizytację i ocenę gospodarstw

na podstawie przyjętych kryteriów;

cI wyłonienie

finalistów

d) przygotowanie

i przydział nagród;

protokołu z Konkursu.

5. Od decyzji Kapituły Konkursowej nie przysługuje odwołanie.
Kryteria uczestnictwa w konkursie
W konkursie mogą uczestniczyć wszyscy rolnicy z powiatu kolskiego oraz producenci:
- rolniczych surowców i żywności nie przetworzonej

oraz przetworzonej,

- warzyw, owoców i roślin ozdobnych,
- materiału hodowlanego

i zarodowego,

- materiału siewnego i szkółkarskiego,
- wikliny, trzciny, roślin leczniczych i innych,
ponadto w konkursie mogą brać udział osoby prowadzące działalność agroturystyczną,
które spełniają warunki efektywnego
technologii

gospodarowania

przy wykorzystaniu

nowoczesnych

i jednocześnie jak najmniejszej uciążliwości dla środowiska naturalnego.

W konkursie nie mogą brać udziału laureaci konkursu w ciągu najbliższych trzech lat
licząc od roku w którym zostali zwycięzcami.
Przedmiot oceny
W Konkursie poddawane są ocenie:

- poziom produkcji i nowoczesność technologii,
- organizacja gospodarstwa

i racjonalność wyposażenia,

- możliwe do oceny efekty ekonomiczne,
- ochrona środowiska,
- estetyka obejścia,
- ogólna ocena kandydata z szczególnym uwzględnieniem

jego wizji dalszego rozwoju

gospodarczego,
- osiągnięcia podczas branżowych wystaw i konkurów ( np. dyplomy, uprawnienia,

certyfikacji

jakości),
- podjęte działania usprawniające

bezpieczną pracę w gospodarstwie,

- pod uwagę będzie brany również całokształt pracy i działalność na rzecz rolnictwa
Prawo zgłoszenia kandydatów
Kandydatów do konkursu mają prawo zgłosić, zgodnie z formularzem
- wójtowie,

burmistrzowie

zgłoszenia:

gmin powiatu kolskiego,

- Powiatowa Rada Wielkopolskiej

Izby Rolniczej,

- Biuro Powiatowe Wielkopolskiego

Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kole

- związki branżowe rolników,
- organizacje społeczno- zawodowe rolników
- indywidualni

rolnicy i przedsiębiorcy zajmujący się przetwarzaniem

płodów rolnych

- mieszkańcy powiatu kolskiego

Biuro organizacji konkursu
Obsługę konkursu prowadzi Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa
Starostwa Powiatowego w Kole
62-600 Koło ul. Sienkiewicza 21/23
Nagrody i wyróżnienia
Kapituła po szczegółowej ocenie zgłoszonych wniosków ustala listę gospodarstwa

w których

zostanie dokonana wizytacja przez Członków Kapituły. Po pierwszej wizytacji Kapituła ustala listę
nominowanych

do nagrody roku obejmującą

nie więcej niż 10 kandydatów. Każdy z nominowanych

otrzyma dyplom.
Spośród grupy nominowanych
dodatkowej

kapituła konkursu po wnikliwej

ocenie i ewentualnej

wizytacji wyłoni laureatów. Laureaci konkursu otrzymują od Zarządu Powiatu Kolskiego

tytuł "Rolnika Roku Powiatu Kolskiego", oraz nagrody rzeczowe lub finansowe za zajęcie I, Illub III
miejsca. Laureaci konkursu "Rolnika Roku Powiatu Kolskiego" zostaną wytypowani
etapu i udziału w konkursie "Wielkopolski

do następnego

Rolnik Roku".

Terminarz konkursu
1. do 13 lipca - termin zgłoszenia kandydatur do Starostwa Powiatowego,
2. do 3 sierpnia - ocena bezpośrednia zgłoszonych gospodarstw do konkursu
3. do lS sierpnia - posiedzenie kapituły oraz dodatkowa ocena bezpośrednia (w razie
potrzeby) i ustalenie listy nominowanych

oraz wybór laureatów konkursu

4. Dożynki Powiatowe - ogłoszenie listy laureatów i uroczyste wręczenie nagród.

•

Formularz zgłoszenia kandydata do konkursu "ROLNIK ROKU POWIATU
KOLSKIEGO"

I.
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II. Informacje ogólne:
Powierzchnia gospodarstwa ogółem:

ha w tym UR

ha

Wiek osoby kierującej gospodarstwem:

.

Czas pracy w rolnictwie:

.

Ocena przyrodniczych warunków gospodarowania:
a) bardzo trudne

b}

trudne

c) średnie

d) dobre

III. Charakterystyka gospodarstwa z uwzgledniająca główne kryteria oceniania:
1. Dominujący kierunek produkcji gospodarstwa -krótki opis (wielkość produkcji)

2, Działania prowadzące do uzyskania wysokości produkcji

3. Aktywność w pozyskiwaniu i wykorzystywaniu

środków z funduszy europejskich ( czy

korzystano z programów dla rolników, jeśli tak to z jakich).

4.

Działania na rzecz ochrony środowiska (technologie zmniejszające poziom ingerencji w
środowisko, stosowanie środków chemicznych)

5. Podjęcie działań usprawniających bezpieczną pracę w gospodarstwie.

6. Szczególne osiągnięcia gospodarstwa (np. nagrody, wyróżnienia, istnieje możliwość
dołączenia zdjęć), zaangażowanie w działania na rzecz rolnictwa i społeczeństwa
lokalnego.

IV. Zgoda na przetwarzanie
Potwierdzam wiarygodność

danych osobowych na potrzeby Konkursu

powyższych danych i znajomość Regulaminu Konkursu.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie

moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10

maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( DZ. U. z 2018 r, poz. 1000).

podpis zgłaszającego

podpis rolnika

