
ZARZ DZENIE Nr 83.2022 

WÓJTA GMINY GI YCKO 

z dnia 29 lipca 2022 r. 

 

w sprawie zasad przeprowadzenia konkursu w kategorii: „Fundusz so ecki – najlepsza 
inicjatywa” w  Gminie Gi ycko 

 
Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz dzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. 

poz. 559 ze zm.) zarz dzam, co nast puje: 
 

§ 1 
 

Zatwierdzam Regulamin konkursu w kategorii: „Fundusz so ecki – najlepsza inicjatywa”  
w  Gminie Gi ycko, stanowi cy za cznik Nr 1 do niniejszego Zarz dzenia. 

 
§ 2 

 

Zatwierdzam kart  zg oszenia uczestnictwa w konkursie w kategorii: „Fundusz so ecki – najlepsza 
inicjatywa” w  Gminie Gi ycko, stanowi  za cznik Nr 2 do niniejszego Zarz dzenia. 

 
§ 3 

 
Og oszenie o konkursie zostanie umieszczone na stronie internetowej www.ugg.pl, tablicy og osze   
w tutejszym Urz dzie oraz na tablicach og osze  w so ectwach Gminy Gi ycko.  
 

§ 4 
 

Koszty zwi zane z realizacj  konkursu pochodz  ze rodków pochodz cych z bud etu Gminy 
Gi ycko. 
 

§ 5 
 
Zarz dzenie wchodzi w ycie z dniem podpisania. 
 
 
 
        Wójt Gminy Gi ycko 
                    /-/ Marek Jasudowicz  
 



Za cznik Nr 1 do Zarz dzenia Nr 83.2022 
                     Wójta Gminy Gi ycko z dnia 29 lipca 2022 r. 

Regulamin Konkursu „Fundusz so ecki – najlepsza inicjatywa” w  Gminie Gi ycko 

 

I. Organizatorzy konkursu 

Organizatorem konkursu „Fundusz so ecki - najlepsza inicjatywa” jest Wójt Gminy Gi ycko 

II. Cel konkursu 

1. Konkurs „Fundusz So ecki – Najlepsza Inicjatywa” ma na celu promocj  idei funduszu 
so eckiego. 

2. Szczegó owe cele konkursu to: 

1) Aktywizacja mieszka ców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju 
obszarów wiejskich. 

2) Przekazanie adresatom/uczestnikom wiedzy i informacji w zakresie realizacji projektów 
cych aktywizacji lokalnej spo eczno ci, sfinansowanych w so ectwach w ramach 

funduszu so eckiego. 

3) Prezentacja dobrych praktyk, wymiana do wiadcze , promocja wsi jako miejsca do ycia  
i rozwoju spo eczno-zawodowego. 

4) Promocja jako ci ycia na wsi oraz promocja wsi jako miejsca do ycia i rozwoju 
zawodowego. 

5) Upowszechnianie wiedzy w zakresie optymalizacji wykorzystywania przez mieszka ców 
obszarów wiejskich zasobów rodowiska naturalnego. 

6) Upowszechnianie wiedzy w zakresie planowania rozwoju lokalnego z uwzgl dnieniem 
potencja u ekonomicznego, spo ecznego i rodowiskowego danego obszaru. 

III. Kategoria konkursu 

Konkurs realizowany jest w jednej kategorii „Najciekawszy projekt sfinansowany ze rodków 
funduszu so eckiego”. 

IV. Warunki uczestnictwa w konkursie 

1. Konkurs skierowany jest do so ectw z terenu Gminy Gi ycko, które na przestrzeni lat 
2020-2022 realizowa y projekty finansowane ze rodków wyodr bnionych w ramach 
funduszu so eckiego lub w których fundusz so ecki stanowi  wk ad w asny. 

 
2. Zg oszenia do konkursu w imieniu so ectwa mo e dokona : so tys wsi, cz onek rady 

so eckiej oraz radny Gminy Gi ycko, na której terenie znajduje si  dane so ectwo. 
 



 
3.  Do konkursu mo na zg osi  tylko 1 projekt z danego so ectwa. 

 
4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest z enie prawid owo wype nionego 

formularza zg oszeniowego wraz z wymaganymi za cznikami w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 19 sierpnia 2022 r. w Punkcie Obs ugi Klienta w Urz dzie Gminy 
Gi ycko,  
ul. Mickiewicza 33, 11-500 Gi ycko lub drog  mailow  na adres sekretariat@ugg.pl . 
 

5. Zg oszenie powinno by  sporz dzone i z one w formacie A4 i zawiera : formularz 
zg oszeniowy (stanowi cy za cznik nr 2 do zarz dzenia), dokumentacj  zdj ciow  
(max. do 5 zdj ) wysokiej rozdzielczo ci wydrukowanych jednostronnie, pojedynczo 
wraz z opisem. 
 

6. Og oszenie wyników konkursu i wr czenia nagród  odb dzie si  4 wrze nia 2022 roku 
podczas Do ynek Gminnych. 

 
V. Kryteria oceny 

1. Ocena projektów zg oszonych do konkursu obejmuje ocen  formaln  i ocen  
merytoryczn . 

2. Ocena formalna polega na sprawdzeniu zgodno ci wymaganych dokumentów z kryteriami 
okre lonymi w niniejszym regulaminie. 

3. Kryteria oceny formalnej: 

1) terminowo  zg oszenia, 

2) prawid owe wype nienie formularza zg oszeniowego w wersji papierowej  

Tabela 1: Kryteria oceny  
 
Lp. Kryterium oceny Punktacja 

 
1. Wp yw projektu na popraw  warunków ycia mieszka ców wsi 0-10 
2. Zaanga owanie mieszka ców w realizacj  projektu 0-10 
3. D ugofalowe oddzia ywanie projektu 0-10 
4. Wp yw projektu na integracj  spo eczno ci lokalnej 0-10 
5. Oryginalno , innowacyjno  projektu 0-10 
 
 
VI. Ocena zg osze   
 

1. Oceny zg osze  dokonuje Komisja Konkursowa powo ana przez Wójta Gminy 
Gi ycko.  
 

2. Oceny dokonuje si  w zakresie kryteriów konkursowych i punktowej skali oceny 
podanej w dziale V niniejszego regulaminu. Uzyskane oceny pozostaj  do wy cznej 
wiadomo ci komisji konkursowej.  
 



3. Cz onkowie komisji aktywnie uczestnicz cy w yciu i procesach rozwojowych 
so ectwa – uczestnika konkursu wy czeni s  z oceny projektu z danej miejscowo ci. 

VII. Nagrody 
 

1. Rodzaj, wysoko  i odbiorcy nagród w poszczególnych kategoriach konkursowych: 
 
Kategoria 
 

Laureaci 
 

Laureaci 
 

I miejsce II miejsce III miejsce 

Najciekawszy 
projekt 
sfinansowany 
ze rodków 
funduszu 
so eckiego 
 

nagroda 
rzeczowa 
o warto ci  do 
wysoko ci  
1000 z  

nagroda 
rzeczowa 
o warto ci do 
wysoko ci 
700 z  
 

nagroda 
rzeczowa 
o warto ci do 
wysoko ci 
500 z  

 
 

2. Nagrody finansowe musz  by  przeznaczone na cele zwi zane z rozwojem 
miejscowo ci laureata.  

3. Wójt Gminy Gi ycko zastrzega sobie prawo do dania informacji o sposobie 
wykorzystania nagrody. 

 
VIII. Postanowienia ko cowe 
 

1.  Regulamin konkursu wraz z za cznikami dost pny jest na stronie internetowej 
www.ugg.pl . 

2.  Za czniki do Regulaminu Konkursu stanowi  jego integraln  cz . 
 
 



Za cznik Nr 2 do Zarz dzenia Nr 83.2022 
                     Wójta Gminy Gi ycko z dnia 29 lipca 2022 r. 

 

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

(imi  i nazwisko zg aszaj cego)                                                          (miejscowo , data)                                                                                                      

………………………………………………… 

………………………………………………… 
      (adres) 
………………………………………………… 
               (nr telefonu) 

 

Karta zg oszenia do konkursu w kategorii „Fundusz so ecki – 

najlepsza inicjatywa ” na terenie Gminy Gi ycko w latach 2020 - 2022  

 

Ja, ni ej podpisany/a zg aszam miejsce u yteczno ci publicznej, po one w so ectwie 

………………………………………………... wie : 
…………………………………………………… do konkursu   

„Fundusz so ecki – najlepsza inicjatywa ” na terenie Gminy Gi ycko w latach 2020 - 2022  

Opis projektu przedsi wzi cia (tekst powinien zawiera  konkretne odpowiedzi na pi   
punktów) 

1. Wp yw projektu na popraw  warunków ycia mieszka ców wsi. 
2. Zaanga owanie mieszka ców w realizacj  projektu. 
3. ugofalowe oddzia ywanie projektu. 
4. Wp yw projektu na integracj  spo eczno ci lokalnej. 
5. Oryginalno , innowacyjno  projektu. 

 

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



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

wiadczam, e jestem/jeste my: 

a) (*) so tysem so ectwa ……………………………………………………….., w którym znajduje si  
miejsce u yteczno ci publicznej, zg oszone do konkursu oraz, e zapozna em/am (*) si  z 
regulaminem konkursu. 

b) (*) cz onkiem rady so eckiej/cz onkami rady so eckiej, w którym znajduje si  miejsce u yteczno ci 
publicznej, zg oszone do konkursu oraz, e zapozna em/ am si  / zapoznali my/ my si  z 
regulaminem konkursu. 

c) (*)radnym gminy Gi ycko 

(*) w ciwe podkre li  

 

……………………………………………… 

 (czytelny podpis/y zg aszaj cego/cych ) 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporz dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi zku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przep ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporz dzenie o ochronie danych) zwane dalej RODO informuj , i : 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gmina Gi ycko reprezentowana 
przez Wójta, z siedzib  przy ul. Mickiewicza 33, 11-500 Gi ycko (dalej: Administrator). 

2. Administrator powo  Inspektora Ochrony Danych z którym mo na skontaktowa  si  
mailowo - e-mail: iod@ugg.pl, telefonicznie - 22 350 01 40 lub poprzez korespondencj  
tradycyjn  kierowan  na adres siedziby Administratora. 

3. Pana/Pani dane b  przetwarzane w celach: 
a) wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach 

sprawowania w adzy publicznej (art. 6 ust. 1 lit. e RODO); 
b) wype niania obowi zku prawnego ci cego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO); 
c) wykonania umowy, której Pan/Pani jest stron  (art. 6. ust. 1 lit. b RODO); 
d) archiwalnych okre lonych w rozporz dzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie 

instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w 
sprawie organizacji archiwów zak adowych. 

4. Pana/Pani dane mog  by  udost pnione innym odbiorcom na podstawie przepisów 
prawa oraz podmiotom z którymi Administrator zawar  umow  powierzenia zgodn  z 



art. 28 RODO. 
5. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane b  adekwatnie przez okres niezb dny do 

realizacji celi wskazanych w pkt. 3 oraz b  przechowywane zgodnie z kategori  
archiwaln  okre lon  w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt w ciwym dla organów 
samorz du gminnego i stanowi cym za cznik do rozporz dzenia Prezesa Rady 
Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt 
oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dzia ania archiwów zak adowych. 

6. Posiada Pan/Pani prawo dost pu do tre ci swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 
ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo 
do cofni cia zgody w dowolnym momencie bez wp ywu na zgodno  z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofni ciem. 

7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzoru tj. Prezes Urz du Ochrony 
Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, i  przetwarzanie przez Administratora 
Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO. 

8. Konieczno  podania przez Pana/Pani  danych osobowych jest wymogiem przepisów 
prawa oraz warunkiem realizacji adekwatnie celi okre lonych w pkt. 3. 
Konsekwencj  niepodania danych b dzie brak mo liwo ci realizacji adekwatnego celu 
wskazanego w pkt. 3. 

9. Pana/Pani dane nie b  przekazywane do pa stwa trzeciego lub organizacji 
mi dzynarodowej. 

10. Pana/Pani dane nie b  przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie b  
profilowane. 

 

 


