
REGULAMIN KONKURSU 
„ ROLNIK GMINY OPOCZNO w Roku 2019" 

I. OPIS KONKURSU. 
1. Organizatorem konkursu jest Gmina Opoczno. 
2. Uczestnikami konkursu mogą być rolnicy, którzy mieszkają i prowadzą działalność na 

terenie Gminy Opoczno. 
3. Cele konkursu: 

a) wyróżnienie rolników najlepiej gospodarujących; 
b) popularyzacja osiągnięć zawodowych i społecznych rolników; 
c) podkreślenie roli, jaką rolnictwo odgrywa w gospodarce gminy; 
d) promowanie rozwoju nowoczesnego rolnictwa, aktywności społecznej. 

II. KRYTERIA PRZYZNA W ANIA WYRÓŻNIEŃ. 
1. W konkursie mogą uczestniczyć rolnicy indywidualni, którzy są właścicielami lub 

użytkownikami gospodarstwa rolnego o powierzchni co najmniej 1 O ha fiz. i samodzielnie 
prowadzą go od co najmniej 5 lat z zastrzeżeniem ust.2. 

2. Wymogu w zakresie powierzchni gospodarstwa nie stosuje się w stosunku do osób 
zajmujących się np. pszczelarstwem, hodowlą ryb, warzywnictwem, uprawą kwiatów 
ozdobnych itp. 

3. Rolnik, który uzyska wyróżnienie „Rolnik Gminy Opoczno w Roku 2019", może 
ponownie uczestniczyć w Konkursie po upływie 5 lat. 

4. Z udziału w konkursie wyklucza się osoby, które zalegają z uiszczaniem podatków. 
5. Główne kryteria przyznawania wyróżnienia: 

a) dobre wyniki ekonomiczne prowadzonej działalności, 
b) przedsiębiorczość, innowacyjność i otwarcie na nowe rozwiązania technologiczne 

wykorzystywane w praktyce rolniczej, 
c) aktywność społeczna, 

6. Dodatkowe kryteria przyznawania wyróżnienia: 
a) posiadane certyfikaty jakości, dyplomy, uprawnienia itp. 
b) estetyka gospodarstwa, 
c) inne osiągnięcia związane z prowadzonym gospodarstwem. 

7. Pod uwagę brani będą tylko kandydaci, którzy spełniają wymogi formalne i komplet 
wymaganych dokumentów został przesłany do Urzędu Miejskiego w Opocznie, ul. 
Staromiejska 6, do dnia 10 lipca 2019 roku. 

III. ORGANIZACJA KONKURSU. 
1. Konkurs „Rolnik Gminy Opoczno w Roku 2019" jest ogłaszany co roku przez Burmistrza 
Opoczna 
2. W konkursie mogą brać udział rolnicy specjalizujący się w niżej wymienionych kategoriach: 

a) produkcja roślinna 
b) produkcja zwierzęca 
c) pszczelarstwo 
d) produkcja roślinna i zwierzęca 
e) inwestycje w gospodarstwie rolnym. 

3 O wyborze kandydatów do wyróżnienia decyduje Kapituła Konkursu. 
Rolę Kapituły pełnić będzie Komisja Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw 
Samorządu z udziałem przedstawiciela gminy wskazanego przez Burmistrza Opoczna. 
W kolejnych latach, w skład Kapituły mogą zostać powołani zwycięzcy Konkursu. 



4. Sprawami organizacyjnymi, ogłaszaniem Konkursu, obsługą Kapituły Konkursu, 
korespondencją i prowadzeniem pełnej dokumentacji zajmuje się Zespół ds. Rolnictwa 
Urzędu Miejskiego w Opocznie. 

5. Informacje o Konkursie będą przekazane wszystkim sołectwom z terenu Gminy Opoczno, 
mediom 

oraz zostaną zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Opocznie. 
6. Wnioskodawcami mogą być: sołtysi, rady sołeckie, Zarządy Kół Gospodyń Wiejskich, radni 
Rady 

Miejskiej w liczbie 3 osób, Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Izby Rolnicze, 
Organizacje społeczno - zawodowe. 
7. Laureaci Konkursu otrzymują pisemne zaproszenia na uroczystość podswnowania 
Konkursu. 

IV. ZASADY UBIEGANIA SIĘ O PRZYZNANIE WYRÓŻNIENIA. 
1. Kandydata do wyróżnienia należy zgłosić najpóźniej do dnia 10 lipca 2019 roku na adres 
Urzędu Miejskiego w Opocznie (decyduje data stempla pocztowego), z dopiskiem „Rolnik 
Gminy Opoczno w Roku 2019", podając wszystkie informacje niezbędne do identyfikacji 
według załączonej Karty Zgłoszenia do Konkursu , zawierającej: 

a) imię i nazwisko Kandydata /lub małżonków I , dokładny adres i telefon do 
kontaktu, 

b) nazwę, adres i telefon kontaktowy zgłaszającego, 
c) ogólne informacje Kandydata uwzględniające osiągnięcia w rolnictwie; profil, 

zakres i efekty jego działalności, 
d) uzasadnienie, 
e) zgodę Kandydata na udział w Konkursie 

oraz dodatkowo mogą być załączone: 
a) wycinki prasowe, oświadczenia osób potwierdzające osiągnięcia Kandydata, 
b) rekomendacje oraz wykaz osób gotowych udzielić informacji na temat Kandydata. 

2. Przesłane informacje i dokwnenty nie będą zwracane. 
3. Zespół ds. Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Opocznie powiadamia Kandydatów o przyznaniu 
wyróżnienia w ciągu 2 tygodni od zakończenia pracy Kapituły Konkursu. 

V. SPOSÓB WYBORU WYRÓŻNIONYCH. 
1. Kapituła Konkursu weryfikuje wszystkie zgłoszenia, odrzucając ewentualne wnioski 
niekompletne. 
2. Kapituła dokonuje wyboru wyróżnionych w poszczególnych kategoriach, kierując się 
własną oceną, w drodze głosowania. 
3. Decyzje Kapituły Konkursu są ostateczne. 

VI. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA. 
1. Wyróżnieni w poszczególnych kategoriach otrzymają STATUETKĘ i tytuł „Rolnik Gminy 

Opoczno w Roku 2019". 
2. Uroczyste ogłoszenie wyników Konkursu i wręczenie statuetek odbędzie się podczas 
uroczystości „Dożynek Gminnych". 
3. Organizatorzy lub za ich zgodą sponsorzy, mogą przyznać laureatom nagrody rzeczowe. 
4. Wręczenia wyróżnień dokonuje Burmistrz Opoczna. 


