
Zarządzenie Nr 26/2007
Burmistrza Miasta Zawidowa

z dnia  18 maja 2007r.

w sprawie: konkursu na najpiękniejszą posesję miasta Zawidów w roku 2007.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08.03.1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr
142, poz. 1591 z późń. zm.) oraz art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz.2008 z późń. zm.) zarządzam:

§ 1

Przeprowadzić w terminie od 21 maja 2007r. roku do 26 sierpnia 2007 roku konkurs na
najpiękniejszą posesję miasta Zawidowa  w roku 2007.

§ 2

Konkurs należy przeprowadzić według zasad określonych w Regulaminie Konkursu na
najpiękniejszą posesję w mieście Zawidów roku 2007, stanowiącym załącznik nr 1 do
niniejszego zarządzenia.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Zawidowa
/-/ Józef Sontowski



Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 26/2007

Burmistrza Miasta Zawidowa

z dnia 18.05.2007r.

REGULAMIN KONKURSU

„Najpiękniejsza posesja w Mieście Zawidów”

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

1. Celem konkursu jest:
 pobudzenie mieszkańców do stałej troski o wygląd domów, budynków gospodarczych,

zakładów, ogrodzeń, zieleni przydomowej itp.
 podniesienie stanu czystości i porządku w gminie oraz stanu sanitarnego,
 uhonorowanie trudu właścicieli, którzy na bieżąco z dużym efektem dbają o swoje

obejście.
2. Organizatorem konkursu jest Miasto Zawidów.
3. Fundatorem nagród jest Miasto Zawidów.

Rozdział 2
Organizacja konkursu

1. Konkurs przeprowadzany będzie w 2007r. w kategorii „Najpiękniejsza posesja”.
2. Uczestnikiem konkursu może być każdy mieszkaniec Miasta Zawidowa, który posiada

wzorowo, estetycznie i funkcjonalnie zagospodarowaną posesję.
3. Przystąpienie do konkursu następuje z chwilą złożenia przez uczestnika pisemnego zgłoszenia

w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Zawidowie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30
czerwca 2007r.  (karta zgłoszenia załącznikiem do regulaminu ).

4. Nadesłanie karty zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu.
5. Zgłoszenie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na rejestrację

fotograficzną zgłoszonej posesji oraz nieodpłatne wykorzystanie fotografii do celów promocji
gminy.

6. Posesje nagrodzone w poprzedniej edycji konkursu ( I – III miejsca ), nie mogą uczestniczyć w
konkursie nie częściej niż raz na 3 lata.

Rozdział 3
Realizacja konkursu

1. Przeglądu i oceny posesji dokonuje Komisja konkursowa w składzie:

Przewodniczący – Marcin Rogacki
Z-ca Przewodniczącego – Ewa Markiewicz
Członek – Robert Rzepnicki
Członek – Robert Songin
Członek – Monika Szeszko
Członek – Dorota Szczurek



2. Komisja dokonuje przeglądu i oceny posesji na przełomie miesiąca lipiec – sierpień 2007r.
Komisja konkursowa wypełnia protokół z lustracji każdej posesji.

3. Wizytacje posesji będą się odbywały w terminach ustalonych przez komisję zawsze w
porozumieniu z jej właścicielem.

4. Podczas wizyty na posesji Komisja konkursowa dokonuje oceny ( w punktach ) wg
następujących kryteriów:
a). części mieszkalno – gospodarcza: zagospodarowanie ( ogólny ład i porządek całej posesji )

w tym części gospodarczej ( podwórze, ogrodzenie, wydzielone miejsce dla maszyn, wybieg
dla zwierząt … ) [ max. 5 pkt. ]

b) części rekreacyjno – wypoczynkowa: zagospodarowanie - nasadzenie ozdobne w obrębie
posesji tj. ogródek przed domem, kącik wypoczynkowy, kompozycje kwiatowe, ogólne
ukwiecenie, trawnik [ max 10 pkt ]

c). architekturę: stan i estetyka budynków mieszkalnych i gospodarczych, powiązania wyglądu
obiektów z tradycja i kultura regionu [ max 5 pkt. ]

d). oryginalność i pomysłowość w zagospodarowaniu posesji [ max 5 pkt. ]
Maksymalna łączna liczba punktów - 25.

5. Uczestnicy, którzy otrzymają największą ilość punktów zostają laureatami konkursu ( I – III
miejsca ). W przypadku kiedy dane posesje otrzymają równą ilość punktów można przyznać I,
II, lub III miejsce więcej ilości posesji ( exequo ). Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia
26 sierpnia 2007r. podczas dorocznej imprezy „Pożegnanie lata” oraz w Gazecie Zawidowskiej.

6. Uczestnicy konkursu zostaną oficjalnie powiadomieni o wynikach konkursu oraz o terminie
wręczania nagród i dyplomów.

Rozdział 4
Nagrody

1. Laureaci konkursu otrzymają nagrody oraz dyplomy uznania.
2. Komisja konkursowa ma prawo przyznania wyróżnień.
3. Komisja konkursowa dokonuje podziału nagród w ramach środków przewidzianych na ten cel w

budżecie gminy.

Rozdział 5
Postanowienia końcowe

1. Decyzje Komisji konkursowej są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.
2. Wszelkie sprawy sporne rozstrzyga Komisja konkursowa w głosowaniu, zwykłą ilością głosów.



Załącznik nr 1 do Regulaminu

na najpiękniejszą posesję
w mieście Zawidów w 2007r.

…………………………….dnia……………

Urząd Miejski w Zawidowie
Plac Zwycięstwa 21/22

59-970 Zawidów

KARTA ZGŁOSZENIA
Konkurs „Najpiękniejsza posesja w Mieście Zawidowie”

1. Imię i nazwisko uczestnika:

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

2. Dokładny adres:

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

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

3. Telefon kontaktowy:

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

4. Akceptuję warunki regulaminu konkursu „ Najpiękniejsza posesja w Mieście Zawidów”,

w szczególności wyrażam zgodę na prezentację mojej posesji dla celu promocji gminy.

……………………………………
podpis zgłaszającego się

Potwierdzenie złożenia zgłoszenia:

.........................................................................
Data i pieczęć Kancelarii Urzędu Miejskiego



Załącznik nr 2 do Regulaminu

na najpiękniejszą posesję
w mieście Zawidów w 2007r.

Karta ocen członka komisji : ....................................................................................................
( Imię Nazwisko)

Kryterium Ilość przyznanych punktów Uwagi

część mieszkalno –
gospodarcza:
zagospodarowanie ( ogólny ład i porządek
całej posesji ) w tym części gospodarczej (
podwórze, ogrodzenie, wydzielone miejsce
dla maszyn, wybieg dla zwierząt

część rekreacyjno –
wypoczynkowa:
zagospodarowanie - nasadzenie ozdobne

w obrębie posesji tj. ogródek przed domem,
kącik wypoczynkowy, kompozycje kwiatowe,
ogólne ukwiecenie, trawnik

architektura:
stan i estetyka budynków mieszkalnych i
gospodarczych, powiązania wyglądu
obiektów z tradycja i kultura regionu

Oryginalność i pomysł
na zagospodarowanie posesji.

RAZEM

.................................................................
data i podpis członka Komisji

.................................................................
data i podpis przewodniczącego Komisji


