ZARZĄDZENIE NR 289/18
WÓJTA GMINY GRÓDEK
z dnia 2 maja 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia Gminnych Konkursów „Estetyczna Wieś
Gminy Gródek 2018” oraz „Estetyczna posesja - Ogródki 2018”
Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232,
z 2018 r. poz. 130), zarządzam, co następuje:
§ 1. Powołuję Komisję Konkursową do przeprowadzenia Gminnych Konkursów pod nazwą „Estetyczna Wieś
Gminy Gródek 2018” oraz „Estetyczna posesja - Ogródki 2018” (zwanych dalej „Konkursami”) w składzie:
1) Janusz Michał Cimochowicz,
2) Alina Gościk,
3) Agnieszka Klebus,
4) Maria Mieleszko,
5) Barbara Niczyporuk.
§ 2. Komisja Konkursowa przeprowadzi Konkursy w terminie do dnia 30 września 2018 r. zgodnie
z Regulaminem Konkursów, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Komisji Konkursowej.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Załącznik do zarządzenia Nr 289/18
Wójta Gminy Gródek
z dnia 2 maja 2018 r.

REGULAMIN GMINNYCH KONKURSÓW
„ESTETYCZNA WIEŚ GMINY GRÓDEK 2018”
ORAZ

„ESTETYCZNA POSESJA - OGRÓDKI 2018”

Organizator Konkursów
 Wójt Gminy Gródek
Cel Konkursów
 Celem Konkursów jest promowanie postaw odpowiedzialności za otaczające
środowisko, pobudzanie aktywności społeczności lokalnej w zakresie działań
zgodnych z ideą zrównoważonego rozwoju regionu oraz promowanie zdrowego stylu
życia a także tworzenie lokalnych inicjatyw społecznych na rzecz poprawy estetyki
posesji i wsi w Gminie Gródek.

KONKURS I – ESTETYCZNA WIEŚ GMINY GRÓDEK 2018

I.Cel Konkursu
Celem Konkursu jest wyłonienie wsi wykazującej się największą dbałością
o estetykę i porządek na swoim terenie, a tym samym przyczyniającej się do poprawy
wyglądu Gminy Gródek.

II.Opis i czas trwania
Zgłoszenia wsi do konkursu dokonuje sołtys wsi w Urzędzie Gminy Gródek do
dnia 1 czerwca 2018 r. Formularze zgłoszeniowe (załącznik nr 1) są dostępne w Urzędzie
Gminy Gródek, pokój nr 7. Oceny i wyboru najbardziej estetycznej wsi dokona Komisja
Konkursowa w terminie do dnia 30 września 2018 r.
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Przy ocenie poszczególnych wsi będą brane pod uwagę następujące elementy:


ogólna czystość i estetyka wsi,



estetyka przystanków autobusowych,



dbałość o elementy regionalnej architektury we wsi (okiennice, itp.),



dbałość o elementy kulturowo-religijne (kapliczki, krzyże przydrożne, itp.),



dbałość o pomniki przyrody i przyrodę (parki, skwery),



wspólne miejsce do spotkań społeczności wiejskiej.

Wzór karty oceniającej wsi stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

KONKURS II - ESTETYCZNA POSESJA - OGRÓDKI 2018
I.

Cel Konkursu

Celem Konkursu jest promocja posesji i gospodarzy Gminy, wkładających największy
wysiłek w poprawę wyglądu swego obejścia i wyróżniających się największą pomysłowością
w upiększaniu swojej posesji.

II.

Kategorie konkursowe:

- estetyczna posesja wiejska,
- estetyczna posesja nowoczesna.

III.

Opis i czas trwania:

Posesje indywidualne mogą być zgłaszane za pośrednictwem sołtysa lub osobiście
przez właściciela posesji do dnia 1 czerwca 2018 r. w Urzędzie Gminy Gródek, pokój nr 7.
Formularze zgłoszeniowe (załącznik nr 3) wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na
przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 4) są dostępne w Urzędzie Gminy Gródek,
pokój nr 7 oraz u sołtysów. Komisja Konkursowa pod patronatem Wójta Gminy Gródek
dokona oceny zgłoszonych do Konkursu posesji w terminie do dnia 30 września 2018 r.
W trakcie oceny zostanie wybrana estetyczna posesja wiejska i estetyczna posesja
nowoczesna. Formularz oceniający dla poszczególnych kategorii konkursowych stanowi
załącznik nr 5 do Regulaminu.
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Przy ocenie poszczególnych posesji będą brane pod uwagę następujące elementy:


ogólny ład, porządek i estetyka posesji,



ogólna kompozycja ogrodu,



zastosowane gatunki roślin,



pielęgnacja roślin,



mała architektura,



elementy regionalne,



estetyka części wypoczynkowej,



ciekawe i pomysłowe rozwiązania.

PODSUMOWANIE KONKURSU I NAGRADZANIE ZWYCIĘZCÓW
Uroczyste podsumowanie konkursu zostanie przeprowadzone w październiku 2018 r.
na Sesji Rady Gminy Gródek.
Najaktywniejsi sołtysi Gminy Gródek, którzy przyczynią się do popularyzacji
konkursu oraz do poprawy ładu, porządku i estetyki gminnych wsi i posesji, zostaną
wyróżnieni tytułem „Aktywnego Sołtysa Gminy Gródek 2018”.
Laureaci Konkursów otrzymają nagrody. Przewiduje się nagrodzenie jednego laureata
w kategorii „Estetyczna wieś Gminy Gródek 2018” i po jednym laureacie
w każdej kategorii Konkursu „Estetyczna Posesja - Ogródki 2018”. Dopuszcza się
możliwość nagrodzenia większej ilości uczestników Konkursów i utworzenia nowych
kategorii oceniających posesje.
Lista zwycięzców Konkursów oraz lista aktywnych sołtysów zostanie podana do
publicznej wiadomości na łamach Gazety „Wiadomości Gródeckie - Haradockija Nawiny”
oraz na portalu internetowym Gminy Gródek www.grodek.pl.
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Załącznik nr 1: Formularz zgłoszenia wsi do konkursu

.................................................................
(nazwa wsi)

.................................................................
(imię i nazwisko sołtysa)

.................................................................
(numer telefonu kontaktowego)

Karta zgłoszenia wsi do Gminnego Konkursu
„Estetyczna wieś Gminy Gródek 2018”

Ja niżej podpisana(y) sołtys wsi, zgłaszam swoją wieś

...............................................................................................................
do Gminnego Konkursu „Estetyczna wieś Gminy Gródek 2018”.

......................................................
(miejscowość i data)
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Strona 4

Załącznik nr 2: Karta oceniająca w konkursie „Estetyczna wieś Gminy Gródek 2018”
NAZWA WSI:..................................................................................................................
IMIĘ I NAZWISKO SOŁTYSA.......................................................................................
IMIĘ I NAZWISKO RADNEGO....................................................................................
WYPEŁNIŁ(A): ...........................................................................................
DATA:....................................

Lp Oceniany element
1 ogólna czystość i estetyka wsi,
2

estetyka przystanków autobusowych,

3

dbałość o elementy regionalnej architektury we
wsi (okiennice itp.),

4

dbałość o elementy kulturowo-religijne
(kapliczki, krzyże przydrożne itp.),

5

dbałość o pomniki przyrody i przyrodę (parki,
skwery),

6

wspólne miejsce do spotkań społeczności
wiejskiej,
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RAZEM PUNKTÓW:
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Załącznik nr 3: Formularz zgłoszenia posesji do konkursu
.................................................................
(imię i nazwisko właściciela posesji)
.................................................................

.................................................................
(adres)
.................................................................
(numer telefonu kontaktowego)

Karta zgłoszenia do Gminnego Konkursu
„Estetyczna posesja - Ogródki 2018”
Ja niżej podpisana(y) zgłaszam swoją:
posesję wiejską, posesję nowoczesną
(właściwe podkreślić),

położoną w miejscowości
...............................................................................................................
do Gminnego Konkursu „Estetyczna posesja – Ogródki 2018”.
Jednocześnie wyrażam zgodę na:
1. wizytację i ocenę mojej posesji przez Komisję Konkursową,
2. podanie informacji o mojej posesji i zajętym miejscu w konkursie do
publicznej wiadomości.

.................................................
(miejscowość i data)
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Załącznik nr 4:
OŚWIADCZENIE
Ja, niżej podpisana/y wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
przez Gminę Gródek z siedzibą przy ul. A. i G. Chodkiewiczów 2, 16-040 Gródek, dla
potrzeb przeprowadzenia Gminnego Konkursu „Estetyczna Posesja - Ogródki 2018”.
……………………………………………
czytelny podpis
Informujemy, że:
1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych
wyrażonej powyżej jest Wójt Gminy Gródek z siedzibą przy ul. A. i G. Chodkiewiczów 2
w Gródku, 16-040 Gródek, tel.: 85 7180 664, adres e-mail: sekretariat@grodek.pl.
2. Celem zbierania danych jest przeprowadzenie Gminnego Konkursu „Estetyczna Posesja Ogródki 2018” na zasadach określonych w Regulaminie Gminnych Konkursów Estetyczna
Wieś Gminy Gródek 2018” oraz „Estetyczna Posesja - Ogródki 2018”.
3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania
i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:
 przed 25 maja 2018 r. – do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
 po 25 maja 2018 r. – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia Gminnego Konkursu
„Estetyczna Posesja - Ogródki 2018”. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe
przyjęcie karty zgłoszeniowej do Gminnego Konkursu i udział w Konkursie.
5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom
trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
8. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów
z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych
wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
(Dz. U. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.).
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Załącznik nr 5: Karta oceniająca w konkursie „Estetyczna posesja - Ogródki 2018”
w kategorii posesja wiejska i posesja nowoczesna.
Imię i nazwisko właściciela
posesji:...................................................................................................
Adres
posesji:......................................................................................................................................
Kategoria: posesja wiejska, posesja nowoczesna*
Sołtys wsi ...................................................., radny(a)
okręgu...........................................................
Data:....................................
Wypełnił:....................................................................................
Lp. Oceniany element

1

ogólny ład, porządek i estetyka posesji, (zagrody,
balkonu),

2

ogólna kompozycja ogrodu,

3

zastosowane gatunki roślin,

4

pielęgnacja roślin,

5

mała architektura,

6

elementy regionalne,

7

estetyka części wypoczynkowej

8

ciekawe i pomysłowe rozwiązania.
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RAZEM PUNKTÓW:

*właściwe podkreślić
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