
Uchwała NR  XIX/75/2004
Rady Gminy Cisek
z dnia 17 maja 2004r

w sprawie ogłoszenia konkursu dla mieszka�ców gminy Cisek pod nazw�
„Najbardziej zadbana zagroda wiejska ‘’

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorz�dzie
gminnym ( Dz.U. z 2001r Nr 142 poz. 1591 ; z 2002r Nr 23, poz.220, Nr 62 poz.
558, Nr 113, poz.984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r  Nr 80 poz.
717, Nr 162 poz. 1568 ) Rada Gminy Cisek uchwala co nast�puje:

§ 1.
Ogłasza si�  gminny konkurs na 2004 r pod nazw� „ Najbardziej zadbana
zagroda wiejska’’

§ 2.
Konkurs przeprowadzony zostanie w II kategoriach ;
I . na najbardziej zadbane gospodarstwo rolne prowadz�ce hodowl�
II. na najbardziej zadbana nieruchomo��

§ 3.
Regulamin  konkursu stanowi zał�cznik do niniejszej uchwały.

§ 4.
Wykonanie uchwały powierza si� Wójtowi Gminy Cisek.

§ 5.
Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia.

   Przewodnicz�cy
Rady Gminy Cisek
  /-/ Paweł Ryborz



Zał�cznik do
Uchwały Rady Gminy Cisek

Nr XIX/75/ 2004 z dnia 17 maja 2004r

Regulamin Konkursu
„Najbardziej zadbana zagroda wiejska”

1. Udział w konkursie

a/ w konkursie mog� bra�  udział zagrody wiejskie i gospodarstwa rolne usytuowane na
     terenie gminy Cisek.
b/ zagrody wiejskie i gospodarstwa rolne , które były nagrodzone w edycjach  konkursu
     w latach ubiegłych  nie b�d� oceniane w tegorocznym konkursie daj�c szans�  innym
     zagrodom
c/ warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie deklaracji przez wła�ciciela lub dzier�awcy
    zagrody
d/  zgłoszenia , o których mowa wy�ej przejmuje Sekretariat  Urz�du Gminy.

2. Terminarz konkursu

a/   maj 2004                   -           podj�cie uchwały o ogłoszeniu konkursu
b/   maj   2004r                -            ogłoszenie konkursu w sołectwach gminy
c/  15 czerwiec 2004r       -           termin składania deklaracji udziału w konkursie
d/ czerwiec-  lipiec  2004r   -       dokonanie wizji lokalnych i spotka� na terenie zagród
                                                      wiejskich i gospodarstw rolnych  zgłoszonych do konkursu
e/ wrzesie� – pa�dziernik 2004r -  ogłoszenie wyników konkursu

3.Nagrody
 Wysoko�� nagród w kategorii I i II konkursu :

a/   za zaj�cie I miejsca    -    1.500,00zł
b/   za zaj�cie II miejsca  -    1.000,00 zł
c/  za zaj�cie III miejsca  -       700,00 zł
d/ za wyró�nienie            -       300,00 zł

4. Komisja Konkursowa.
Gminn� komisj� konkursowa powołuje Wójt Gminy Cisek. Komisja podejmuje decyzje
o przyznaniu nagród i wyró�nie�.

5. �ródła finansowania
	rodki finansowe przeznaczone na finansowanie konkursu pochodz� z bud�etu gminy.
Dysponentem �rodków finansowych przeznaczonych na konkurs jest Wójt Gminy.

6.Promocja wyników konkursu.
Wyniki konkursu b�d� popularyzowane na tablicach ogłosze� w Urz�dzie Gminy
i sołectwach a tak�e w prasie lokalnej.


