Uchwała Nr XVII/ 78 /2008
Rady Gminy Cisek
z dnia 28 kwietnia 2008r
w sprawie ogłoszenia konkursu dla mieszkańców gminy Cisek pod nazwą
„Najbardziej zadbana zagroda wiejska ‘’
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie
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 , z 2004r Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203 oraz
z 2005r Nr 172, poz.1441, z 2006r Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337, z 2007r
Nr 48,poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218), Rada Gminy Cisek
uchwala co następuje:
§1
Ogłasza się gminny konkurs pod nazwą „ Najbardziej zadbana zagroda wiejska
w 2008r ”
§2
Konkurs przeprowadzony zostanie w II kategoriach ;
I . na najbardziej zadbane gospodarstwo rolne
II. na najbardziej zadbana nieruchomość
§3
Regulamin konkursu stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cisek.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca
Rady Gminy Cisek
/-/ mgr Rozwita Szafarczyk

Załącznik do Uchwały Rady Gminy Cisek
Nr XVII/78/2008 z dnia 28 kwietnia 2008r.

Regulamin Konkursu
„Najbardziej zadbana zagroda wiejska”
1. Udział w konkursie
a/ w konkursie mogą brać udział zagrody wiejskie i gospodarstwa rolne usytuowane na
terenie gminy Cisek.
b/ zagrody wiejskie i gospodarstwa rolne , które w poprzednich edycjach konkursu
zajęły I, II, lub III miejsce nie mogą brać udziału w tegorocznym konkursie dając szansę
innym zagrodom
c/ warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie deklaracji przez właściciela lub dzierżawcy
zagrody
d/ zgłoszenia , o których mowa wyżej przejmuje Sekretariat Urzędu Gminy.

2. Terminarz konkursu
a/ kwiecień- maj 2008r
podjęcie uchwały o ogłoszeniu konkursu
b/ maj 2008 r
ogłoszenie konkursu w sołectwach gminy
c/ 15 czerwiec 2008r
termin składania deklaracji udziału w konkursie
d/ czerwiec- lipiec 2008r
dokonanie wizji lokalnych i spotkań na terenie
zagród wiejskich i gospodarstw rolnych zgłoszonych do konkursu
e/ sierpień -wrzesień 2008r
ogłoszenie wyników konkursu

3.Nagrody
Wysokość nagród w kategorii I i II konkursu :
a/ za zajęcie I miejsca
b/ za zajęcie II miejsca
c/ za zajęcie III miejsca
d/ za wyróżnienie

- 1.500,00zł
- 1.000,00 zł
700,00 zł
300,00 zł

4. Komisja Konkursowa.
Gminną komisję konkursowa powołuje Wójt Gminy Cisek. Komisja podejmuje decyzje o
przyznaniu nagród i wyróżnień w oparciu o kryteria oceny i punktacji.

5. Źródła finansowania
Środki finansowe przeznaczone na finansowanie konkursu pochodzą z budżetu gminy.
Dysponentem środków finansowych przeznaczonych na konkurs jest Wójt Gminy.

6.Promocja wyników konkursu.
Wyniki konkursu będą popularyzowane na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy i
sołectwach a także w prasie lokalnej.

Kryteria Oceny i punktacji
w konkursie na Najbardziej zadbaną zagrodę wiejską
1.

Ocena zagród w kategorii - Nieruchomości
a) zabudowa, zagospodarowanie oraz wzajemne funkcjonowanie obiektów
b) stan techniczny i estetyka budynków
- część mieszkalna
- część gospodarcza

c

1 – 10 pkt.
1 – 5 pkt.
-

c) obiekty sanitarne
- szambo, śmietnik, kompostownik- lokalizacja (wskazania sanitarne)
1 – 10 pkt.
- posiadane umowy i rachunki opłat za usuwanie odpadów stałych i płynnych 1- 10 pkt
d) estetyka, ład i porządek
- trawniki, kwietniki i zadrzewienia
- część wypoczynkowe
- ogólne wrażenie estetyczne
e) agroturystyka
- zaplecze noclegowe, zaplecze sanitarne, atrakcje wypoczynku

2.

1 – 10 pkt

1 – 5 pkt.
1 – 5 pkt.
1 – 5 pkt.
1- 15 pkt

Ocena zagród w kategorii – Gospodarstwo rolne

a) zabudowa, zagospodarowania oraz wzajemne funkcjonowanie
obiektów
b) stan techniczny i estetyka budynków
- część mieszkalna
- część gospodarcza

1 – 10 pkt.
1 – 10 pkt.
1 - 5 pkt.

c) obiekty sanitarne
- szambo, śmietnik, kompostownik-lokalizacja (wskazania sanitarne)
1 – 10 pkt.
- posiadane umowy i rachunki opłat za usuwanie odpadów stałych i płynnych 1- 10 pkt
d) estetyka, ład i porządek
- trawniki, kwietniki i zadrzewienia
- część wypoczynkowa
- ogólne wrażenia estetyczne

1 – 5 pkt.
1 – 5 pkt.
1 – 5 pkt.

e) stan sanitarny budynków i urządzeń służących do produkcji rolnej
- zbiorniki na gnojowicę
- miejsca składowania obornika
- silosy na kiszonkę
f) prowadzenie hodowli zwierząt ich stan sanitarny

1 – 10 pkt.
1 – 10 pkt.
1 – 10 pkt.
1 – 15 pkt.

g) agroturystyka
- zaplecze noclegowe, zaplecze sanitarne, atrakcje wypoczynku

1- 15 pkt

