Załącznik do ZARZĄDZENIA NR 147/17
Regulamin Konkursu „Nasza gmina piękna i zadbana”
§ 1. Cel konkursu:
1. Celem konkursu jest poprawa wyglądu i estetyki terenu Gminy Góra. W swoich
założeniach konkurs jest zachętą do dbania o poprawę estetyki zabudowań, dróg, oraz poprawę
warunków higieniczno – sanitarnych miasta i wsi. Konkurs powinien skłonić mieszkańców
Gminy Góra do podejmowania w kolejnych latach prac porządkowych, remontowych
na posesjach, w zagrodach oraz obiektach użyteczności publicznych, a także do podejmowania
i realizowania przedsięwzięć w ramach realizacji Odnowy Wsi.
2. Cele konkursu są zgodne z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.).
§ 2. Konkurs obejmuje następujące kategorie:
1. Najpiękniejsza wieś - udział może wziąć każda miejscowość wiejska o statusie
sołectwa w Gminie Góra.
2. Najlepsze przedsięwzięcie Odnowy Wsi - udział mogą wziąć przedsięwzięcia
zakończone, wykonane w ramach realizacji Odnowy Wsi w Województwie Dolnośląskim lub
w ramach wcześniej zaplanowanych przez mieszkańców działań.
3. Najpiękniejsza zagroda wiejska - udział może wziąć zagroda na terenie wsi, o obecnych
bądź dawnych funkcjach gospodarstwa rolnego (prowadzącego uprawę lub hodowlę), która jest
miejscem zamieszkania rodziny oraz pracy przynajmniej jednego z jej członków. Dopuszcza się
udział zagród położonych w granicach miasta na terenie o charakterze wiejskim.
4. Najpiękniejsza posesja wiejska - udział może wziąć posesja na terenie wsi (bez cech
gospodarstwa rolnego), która jest miejscem zamieszkania rodziny.
5. Najpiękniejsza posesja miejska - udział może wziąć posesja na terenie miasta (bez cech
gospodarstwa rolnego), która jest miejscem zamieszkania rodziny.
§ 3. Warunki uczestnictwa:
1.Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie deklaracji /wg załączonego
wzoru/, w terminie do 30 czerwca 2017 r. wraz z materiałem dokumentującym. Dopuszcza się
możliwość uzupełnienia materiału dokumentującego lecz nie później niż na 7 dni przed terminem
wizji Gminnej komisji konkursowej.
2. W kategorii „Najpiękniejsza wieś” i „Najlepsze przedsięwzięcie Odnowy Wsi”
deklaracje podpisuje Sołtys wraz z Radą Sołecką, a w pozostałych kategoriach osoby
zainteresowane.
3.Wieś może uczestniczyć zarówno w pierwszej, jak i w drugiej kategorii.
4. Laureaci I miejsca w kategorii „Najpiękniejsza wieś”, „Najlepsze przedsięwzięcie
Odnowy Wsi” oraz „Najpiękniejsza zagroda wiejska” reprezentować będą Gminę Góra
w konkursie „Piękna wieś Dolnośląska”, której organizatorem jest Urząd Marszałkowski
Województwa Dolnośląskiego.
5. Zdobycie czołowych miejsc w konkursie nie wyklucza z uczestnictwa w konkursie
w latach następnych. Jednakże w przypadku, kiedy okaże się, iż I nagrodę w następnym roku
otrzyma ta sama wieś lub osoba, Gminna komisja konkursowa ma prawo do wytypowania do
konkursu wojewódzkiego zdobywcę miejsca II lub III, czy też wyróżnionych. Zapis powyższy
wynika z regulaminu konkursu „Piękna wieś Dolnośląska”;

6. Sporządzenie materiałów dokumentujących jest obligatoryjne. Materiał sporządza się
odrębnie dla każdej kategorii zgłoszenia w postaci opisu - maksymalnie strona opisu na każde
kryterium oceny wyszczególnione w § 4. Opis winien być ilustrowany maksymalnie
2 fotografiami na każde kryterium oceny umieszczonymi po dwie na karcie formatu A-4.
Ilustracje winny posiadać opis (pod zdjęciem).
7. Materiały nie spełniające wymagań konkursowych będą zwracane do poprawy i winny
być dostarczone Komisji najpóźniej na 7 dni przed wizytą terenową komisji.
W przypadku braku uzupełnienia Komisja ma prawo odstąpić od wizji terenowej i oceny
zgłoszenia.
§ 4. Kryteria oceny i punktacja:
1. Najpiękniejsza wieś:
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

Kryteria oceny
Utrzymanie czystości i porządku przy drogach komunikacji lokalnej
/droga przez wieś, chodnik, pobocze, mosty, stan rowów/
Utrzymanie czystości i porządku przy obiektach użyteczności publicznej
/placówki kulturalne, usługowe, place zieleni, parki, obiekty sportowe/
Estetyczny wygląd posesji i zagród wiejskich /ogrodzenia, wygląd
podwórza, mała architektura ogrodowa/
Zorganizowanie procesu odnowy wsi/ zaangażowanie mieszkańców
w realizację projektów, współdziałanie z władzami gminy, zakres
współpracy zewnętrznej, zdolność do kooperacji z otoczeniem/
Umiejętność zaprezentowania dorobku wsi podczas wizytacji komisji
konkursowej oraz jakość przedłożonych materiałów
Razem

Punktacja
0-5
0-5
0-5
0-5
0-5
0 - 25

2. Najlepsze przedsięwzięcie Odnowy Wsi:
Lp.
1.

2.
3.
4.
5.

Kryteria oceny
Pomysłowość, innowacyjność i wzorcowy charakter projektu
/wzorcowość i innowacyjność projektu, jakość wykonania projektu,
spójność z charakterem miejscowości, strategią rozwoju i z innymi
projektami/
Zaangażowanie społeczności lokalnej w realizację i funkcjonowanie
projektu
Oddziaływanie projektu, znaczenie projektu dla przebiegu procesu
odnowy wsi
Udokumentowanie stanu wyjściowego i realizacji oraz umiejętność
zaprezentowania projektu podczas wizytacji komisji konkursowej i
jakość przedłożonych materiałów
Finansowanie ze środków innych (poza budżetowe)
Razem

Punktacja
0-5

0-5
0-5
0-5
0-5
0 - 25

3. Najpiękniejsza zagroda wiejska:
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

Kryteria oceny
Estetyka, urządzenie i funkcjonalność / części mieszkalnej,
rekreacyjno – wypoczynkowej i utrzymanie zieleni oraz części
gospodarczej /produkcyjnej/ usługowej
Utrzymanie terenów przyległych (rowów, chodników itp.)
Zaangażowanie właścicieli w przedsięwzięcia odnowy wsi i życie
społeczno -gospodarcze wsi
Utylizacja odpadów pochodzących z gospodarstwa
Rozwiązanie odprowadzania ścieków bytowych i gospodarczych
Razem

Punktacja
0-5
0-5
0-5
0-5
0-5
0 - 25

4. Najpiękniejsza posesja wiejska:
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

Kryteria oceny
Estetyka, urządzenie i funkcjonalność / części mieszkalnej,
rekreacyjno – wypoczynkowej i utrzymanie zieleni
Utrzymanie terenów przyległych (rowów, chodników itp.)
Zaangażowanie właścicieli w przedsięwzięcia odnowy wsi i życie
społeczno -gospodarcze wsi
Utylizacja odpadów pochodzących z posesji
Rozwiązanie odprowadzania ścieków bytowych
Razem

Punktacja
0-5
0-5
0-5
0-5
0-5
0 - 25

5. Najpiękniejsza posesja miejska:
Lp.
1.
2.
3.
4.

Lp.

Kryteria oceny
Estetyka, urządzenie i funkcjonalność / części mieszkalnej,
rekreacyjno – wypoczynkowej i utrzymanie zieleni
Utrzymanie terenów przyległych (rowów, chodników itp.)
Zaangażowanie właścicieli w przedsięwzięcia odnowy wsi i życie
społeczno -gospodarcze wsi
Utylizacja odpadów pochodzących z posesji
Razem

6. Harmonogram konkursu
Działanie

Wykonawca

Punktacja
0-5
0-5
0-5
0-5
0 - 20

Termin wykonania
w 2017 r.

1.
2.
3.

Ogłoszenie konkursu
Powołanie Gminnej komisji
konkursowej
Ustalenie harmonogramu wizji
lokalnych i poinformowanie
uczestników

4.

Wizje lokalne

5.

Rozstrzygnięcie konkursu

6.

Ogłoszenie wyników i wręczenie
nagród

Burmistrz Góry

czerwiec

Burmistrz Góry

czerwiec

Przewodniczący komisji
konkursowej

lipiec

Gminna komisja
konkursowa
Gminna komisja
konkursowa
Burmistrz Góry

lipiec
sierpień
Dożynki 2017

§ 6. Ocena zgłoszeń:
1. Oceny zgłoszeń dokonuje Gminna komisja konkursowa
powołana przez
Burmistrza Góry.
2. Oceny dokonuje się w zakresie kryteriów konkursowych i punktowej skali oceny
podanej w § 4, a uzyskane oceny pozostają do wyłącznej wiadomości Komisji;
3. Komisja konkursowa ustala harmonogram wizji lokalnych oraz zawiadamia
zainteresowanych o terminie wizji.
4. Wizji lokalnej dokonuje się w obecności reprezentanta wsi, właściciela zagrody
i posesji. Nieobecność reprezentanta nie wstrzymuje pracy komisji.
5. Komisja dokonuje oceny w składzie nie mniejszym niż 3 osoby.
6. Komisja ma prawo wyłonić grono finalistów i dokonać ponownej wizji lokalnej
celem ostatecznego wyłonienia laureatów.
7. Komisja pracuje na podstawie regulaminu ustanowionego przez Burmistrza Góry.
§ 7. Nagrody - Komisja konkursowa, po wyłonieniu laureatów konkursu, postanawia
przyznać nagrody rzeczowe o wartości do:
Kategoria
I miejsce
II miejsce III miejsce Otrzymujący
zł
zł
zł
nagrodę
kwota *
kwota *
kwota *
Najpiękniejsza wieś
900,00
700,00
500,00
Sołectwo
Najlepsze przedsięwzięcie
600,00
400,00
300,00
Sołectwo
Odnowy Wsi
Najpiękniejsza zagroda
600,00
500,00
400,00
Właściciele zagród
Najpiękniejsza posesja
600,00
500,00
400,00
Właściciele posesji
wiejska
Najpiękniejsza posesja
600,00
500,00
400,00
Właściciele posesji
miejska
*brutto
1. Komisja może przyznać nagrody równorzędne, bądź może nie przyznać nagrody
danego stopnia.
2. Komisja ma prawo przyznania wyróżnień. Wyróżnienia mogą mieć charakter
rzeczowy
w zależności od posiadanych w budżecie Gminy Góra środków finansowych
3. W razie pozyskania dodatkowych środków i sponsorów przyznane mogą być
dodatkowe nagrody dla laureatów konkursu bądź wyróżnionych.

4. Burmistrz Góry zastrzega sobie prawo żądania informacji o sposobie wykorzystania
nagrody dla kategorii „Najpiękniejsza Wieś” oraz „Najlepsze przedsięwzięcie Odnowy Wsi”.
§ 8. Postanowienia końcowe:
1. Od postanowienia Gminnej Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie.
2. Prawo interpretacji regulaminu konkursu, bądź rozstrzygania kwestii nie ujętych
w regulaminie, przysługuje przewodniczącemu komisji konkursowej.

