ZARZĄDZENIE NR 196.2017
WÓJTA GMINY JELENIEWO
z dnia 23 maja 2017 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu Konkursu na najładniejszą posesję w Gminie Jeleniewo

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 260 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
§ 1. Ogłasza się konkurs na najładniejszą posesję w Gminie Jeleniewo.
§ 2. Przyjmuje się Regulamin Konkursu na najładniejszą posesję w Gminie Jeleniewo, w brzmieniu
stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
WÓJT GMINY JELENIEWO
Kazimierz Urynowicz
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Załącznik
do zarządzenia Nr 196.2017
Wójta Gminy Jeleniewo
z dnia 23 maja 2017 r.
REGULAMIN KONKURSU NA NAJŁADNIEJSZĄ POSESJĘ W GMINIE JELENIEWO
Cel konkursu
Konkurs ma na celu wzbogacenie i uatrakcyjnienie wizerunku gminy, promocję pomysłowości i nowatorskich
rozwiązań dekoracyjnych mających pozytywny wpływ na podniesienie estetyki wyglądu gminy oraz
satysfakcję laureata konkursu za wkład wniesiony w rozwój walorów estetycznych gminy.
Organizator konkursu:
1. Organizatorem konkursu jest Wójt Gminy Jeleniewo.
2. Nadzór merytoryczny sprawuje Stanowisko ds. rolnictwa i gospodarki ziemią.
3. Regulamin konkursu zatwierdza się w formie Zarządzenia Wójta Gminy Jeleniewo.
Przedmiot konkursu:
Konkurs organizowany na najładniejszą posesję Gminy Jeleniewo
Warunki konkursu
1. Zgłoszenia do uczestnictwa w konkursie dokonuje właściciel, użytkownik nieruchomości lub osoby trzecie
(ale tylko pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody właściciela) poprzez złożenie w Urzędzie Gminy
Jeleniewo pisemnej deklaracji według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu.
Deklaracja dostępna jest w Urzędzie Gminy Jeleniewo pokój nr 15, na stronie internetowej gminy
www.jeleniewo.i-gmina.pl
2. Deklarację należy składać w Urzędzie Gminy Jeleniewo ul. Słoneczna 3, 16-404 Jeleniewo pokój nr 15 lub
wysłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego).
3. Deklaracje przyjmowane będą od 01.06.2017 r. do 27.06.2017 r.
4. Przystępując do konkursu uczestnik deklaruje, że wyraża zgodę :
- na publikację imienia i nazwiska oraz miejscowości zamieszkania,
- rejestrację fotograficzną oraz nieodpłatne wykorzystanie fotografii do celów promocji gminy.
Kryteria oceny
1. Oceny dokona komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Jeleniewo.
2. Komisja dokona przeglądu i oceny zgłoszeń oraz dokumentacji pod względem zgodności z regulaminem
oraz biorąc pod uwagę następujące kryteria:
w kategorii na najładniejszą posesję Gminy Jeleniewo:
- ogólne wrażenie estetyczne,
- wygląd zewnętrzny budynków i ich otoczenia,
- ogólny ład i porządek,
- mała architektura w ogrodzie: płotki, murki, oczka wodne,
- różnorodność gatunkowa nasadzeń.
3. Za każde kryterium członek komisji będzie mógł przyznać do 5 punktów. Maksymalna liczba punktów –
25.
4. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji.
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5. Dokumentację konkursową stanowić będą fotografie wykonywane w czasie wizytacji zgłoszonych posesji
w okresie od 17.07.2017 r do 21.07.2017 r.
6. Z obrad komisji sporządzony zostanie protokół podpisany następnie przez wszystkich członków komisji,
który będzie przechowywany w siedzibie organizatora konkursu.
7. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
8. Komisja Konkursowa przyznaje nagrody rzeczowe laureatom trzech pierwszych miejsc ufundowane przez
Urząd Gminy Jeleniewo oraz wyróżnienia w postaci narzędzi do pielęgnacji ogrodu.
Postanowienia końcowe
1. Ogłoszenie o wynikach z podsumowaniem konkursu zostanie opublikowane na stronie internetowej Urzędu
Gminy Jeleniewo.
2. Zwycięzcy konkursu o terminie i miejscu wręczenia nagród zostaną powiadomieni stosownym
zaproszeniem.
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Załącznik
do Regulaminu na najładniejszą
posesję Gminy Jeleniewo
………………………………………………..
(imię i nazwisko)

………………………………………………..
(adres zamieszkania)

………………………………………………..

Deklaracja przystąpienia do konkursu
„Najładniejsza posesja Gminy Jeleniewo”
Niniejszym zgłaszam udział w konkursie na „Najładniejszą posesję Gminy Jeleniewo” w roku
2017 nieruchomość położoną w …………………………………….………………………………………
przy ul. ……………………………………………..………………………………………………………..

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem konkursu i wyrażam zgodę na:
- wizytację i ocenę mojego obiektu przez Komisje Konkursową,
- wykorzystanie moich danych osobowych do celów związanych bezpośrednio z konkursem i jego
promocją zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r.
poz. 922).

……………………………………..
(podpis zgłaszającego)
……………………………………………….
(miejscowość, data)
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