
ZARZĄDZENIE NR 137/2012
BURMISTRZA NOWEGO

z dnia 31 maja 2012 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na "Najładniejszą zagrodę i posesję wiejską w gminie Nowe" oraz powołaniu 
komisji konkursowej. 

Na podstawie art. 31 i 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 
142, poz. 1591 z późn. zm.1) ), zarządzam, co następuje: 

§ 1. Ogłaszam konkurs na „Najładniejszą zagrodę i posesję w gminie Nowe” mający na celu podniesienie 
estetyki terenów publicznych i prywatnych oraz mobilizację mieszkańców do podejmowania prac porządkowych. 

§ 2. Powołuję Komisję Konkursową do oceny zgłoszonych zagród i posesji wiejskich w następującym 
składzie: 

1. Leszek Cejrowski - Przewodniczący Komisji - Urząd Gminy w Nowem 

2. Joanna Kowalska  - Z-ca Przewodniczącego - Centrum Kultury Zamek w Nowem 

3. Katarzyna Sikorska- członek - sołtys Tryla 

4. Grzegorz Derengowski- członek - sołtys Bochlina 

5. Małgorzata Pekeron – członek - sołtys Małego  Komorska 

6. Benedykt Kirschenstein  radny Rady Miejskiej w Nowem 

§ 3. Komisja działa zgodnie z regulaminem konkursu na „Najładniejszą zagrodę i posesję w gminie Nowe” 
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. Komisja dokonuje oceny zgłoszonych zagród i posesji 
wiejskich zgodnie z „Kryteriami ocen i punktacją” stanowiącą załącznik nr 2 . 

§ 4. Uczestnicy konkursu składają deklaracje uczestnictwa w konkursie, stanowiącą załącznik nr 3 do 
zarządzenia do dnia 10 lipca w Urzędzie Gminy w Nowem  Plac Św. Rocha 5. 

§ 5. Zarządzenie zamieszczone zostanie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej gminy Nowe 
oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Nowem. 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Burmistrz Nowego 

Czesław Woliński

1) Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 
153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 
1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, Nr 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, 
Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz.420, Nr 157 poz. 
1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28  poz. 146, Nr 40 poz. 230,  Nr 106 poz. 675, z 2011 r.  Nr 21 poz. 113,   Nr 117 poz.  
679,  Nr  134 poz. 777,  Nr 149 poz.  887, Nr 217, poz. 1281.
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Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 137/2012 

Burmistrza Nowego 

z dnia 31 maja 2012 r. 

R E G U L A M I N 
konkursu „Najładniejsza zagroda i posesja w gminie Nowe” 

I. Cel  konkursu : 

Celem podstawowym konkursu jest podniesienie estetyki terenów publicznych i prywatnych, poprawa stanu 
sanitarno- higienicznego  oraz organizowanie społeczeństwa w działaniach na rzecz wizerunku miejscowości. 

Założeniem konkursu jest mobilizacja mieszkańców do podejmowania prac porządkowych, utrzymywania 
ładu , czystości i poprawy stanu sanitarno-higienicznego , stworzenie warunków do rekreacji i wypoczynku oraz 
inicjowanie działań na rzecz rozwoju wsi. 

II. Organizacja konkursu : 

Konkurs organizowany jest na szczeblu gminnym. 

Organizatorem konkursu jest Burmistrz Nowego. 

Merytoryczną obsługę konkursu sprawuje  Inspektor d/s rolnictwa, ochrony środowiska i Urzędu Gminy 
w Nowem 

III. Warunki uczestnictwa w konkursie : 

Uczestnikiem konkursu może być każdy posiadacz zagrody wiejskiej w rozumieniu pojęcia „ZAGRODA 
WIEJSKA – obszar zabudowany budynkiem mieszkalnym i gospodarskimi lub budynkiem mieszkalno -
gospodarskim związanymi z aktualnie prowadzoną produkcją rolną” oraz posiadacz posesji mieszkalnej na 
terenie wiejskim. Zagrody i posesje oceniane będą według oddzielnej punktacji. W konkursie nie mogą brać 
udziału: 

- zagrody wiejskie i posesje położone w granicach miasta Nowe, 

- domy o charakterze letniskowym 

Zgłoszenia zagrody lub posesji do uczestnictwa w konkursie dokonuje jej posiadacz przez złożenie 
w Urzędzie Gminy w Nowem  Plac św. Rocha 5 pisemnej deklaracji według wzoru stanowiącego załącznik 
nr 3 do zarządzenia Burmistrza Nowego z dnia 31 maja 2012. 

Wyklucza się uczestnictwo w konkursie zagród i posesji  nagrodzonych za zajęcie  pierwszych miejsc 
w poprzedniej edycji konkursu. 

Zgodnie z terminarzem konkursu deklaracje przyjmowane będą do dnia 10 lipca. 

IV. Terminarz konkursu : 

m-c czerwiec   - zapowiedź konkursu 

do 10 lipca      - przyjmowanie zgłoszeń uczestnictwa w konkursie 

m-ce  lipiec – sierpień   - lustracje  zagród (posesji), budynków i sołectw 

m-c wrzesień - podsumowanie , ogłoszenie wyników , wręczenie nagród i wyróżnień 

V. Komisja konkursowa i kryteria oceny : 

Skład osobowy Komisji : 

Przewodniczący Komisji  - Leszek Cejrowski - Urząd Gminy w Nowem 

Z-ca Przewodniczącego   - Joanna Kowalska  - Centrum Kultury Zamek w Nowem 
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Członkowie Komisji : 

1) Katarzyna Sikorska- sołtys Tryla 

2) Grzegorz Derengowski- sołtys Bochlina 

3) Małgorzata Pekeron - sołtys Małego  Komorska 

4) Benedykt Kirschenstein  radny Rady Miejskiej w Nowem 

W skład Komisji konkursowej nie mogą wchodzić osoby biorące udział w konkursie i członkowie ich 
rodzin. 

Komisja dokonuje oceny zgłoszonych do konkursu zagród i posesji po dokonanej lustracji w terenie 
według kryterium punktacji określonym w załączniku nr 2 do zarzadzenia Burmistrza Nowego z dnia 31 
maja 2012 roku. 

VI. Nagrody i wyróżnienia : 

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymują dyplomy uczestnictwa. 

Posesja, która zdobyła I miejsce  otrzyma nagrodę rzeczową o wartości do 500 złotych oraz dodatkowo 
tablicę pamiątkową a pozostali uczestnicy drobne upominki rzeczowe. 

Najlepiej ocenione  zagrody  otrzymają nagrody rzeczowe o wartości do: 

500 zł   za I miejsca 

300  zł  za II miejsca 

200 zł   za III miejsca 

Pozostali uczestnicy konkursu w tej kategorii otrzymają drobne upominki rzeczowe. 

Za zajęcie I miejsc zostanie przyznane dodatkowe wyróżnienie w formie   tablicy pamiątkowej. 

VII. Promocja wyników konkursu : 

Wyniki konkursu zostaną upublicznione na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy. 

Wyniki konkursu mogą być również ogłaszane w mediach lokalnych i ponadlokalnych. 

VIII . Uwagi końcowe : 

W przypadku zgłoszenia uczestnictwa w konkursie poniżej następującego minimum: 5 zagród  lub 5 posesji 
wiejskich, o wysokości i rodzaju przyznanych nagród i wyróżnień zdecyduje Komisja Konkursowa. 
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Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 137/2012 

Burmistrza Nowego 

z dnia 31 maja 2012 r. 

KRYTERIA OCENY I PUNKTACJA 

I. Kryteria oceny zagrody: 0 - 100 pkt 

1. wygląd ogólny – czystość, estetyka i zagospodarowanie otoczenia.                    - 0 -20 pkt 

2. Stan techniczny i estetyka budynków.                                                                    -     0-10 pkt 

3. Wyposażenie i stan obiektów sanitarnych (pojemniki na odpady, szambo).          -     0-10 pkt 

4. Estetyka części gospodarczej w tym: stan zabudowań gospodarczych, estetyka odejścia ogrodzenia, drogi 
dojazdowe, czystość otoczenia części gospodarczej itp.               -    0-15 pkt 

5. Gromadzenie odchodów zwierzęcych w tym: lokalizacja i zabezpieczenie składowiska obornika, lokalizacja 
i zabezpieczenie zbiornika na gnojowicę.                                    -   0-10 pkt 

6. Część wypoczynkowo- ozdobna w tym: elementy małej  architektury, rabaty kwiatowe,  kącik rekreacyjno- 
wypoczynkowy, kompostownik.                                                              -    0-25 pkt 

7. Dbałość o zharmonizowanie z otoczeniem, zachowanie tradycyjnych form w architekturze, oddziaływanie na 
estetykę wsi.                                                                                       -     0-5 pkt 

8. Warunki utrzymania zwierząt domowych.                                                                  -    0-5 pkt 

II. Kryteria oceny posesji:                                                                                       -  0- 100 pkt 

1. Wygląd ogólny- czystość, estetyka i zagospodarowanie  otoczenia.                        -  0-20 pkt 

2. Stan techniczny i estetyka budynków.                                                                        -  0-20 pkt 

3. Wyposażenie i stan obiektów sanitarnych (pojemniki na odpady, szambo).            -   0-10 pkt 

4. Część wypoczynkowo- ozdobna w tym: elementy małej architektury, rabaty kwiatowe, ogródek skalny, 
trawniki, zadrzewienie i krzewy ukwiecenie tarasów, werandy i balkonów, kącik rekreacyjno- wypoczynkowy, 
kompostownik.                                                                 – 0-30 pkt 

5. Dbałość o zharmonizowanie z otoczeniem, zachowanie tradycyjnych form w architekturze, oddziaływanie na 
estetykę wsi.                                                                                         -  0-10 pkt 

6. Warunki utrzymywania zwierząt domowych.                                                               – 0-10 pkt 
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Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 137/2012 

Burmistrza Nowego 

z dnia 31 maja 2012 r. 

......................................................... ............................................... 

/imię i nazwisko / /miejscowość , data/ 

.......................................................... 

/adres zamieszkania, numer tel. / 

Komisja Konkursowa Konkursu 

„Najładniejsza zagroda i posesja 

w gminie Nowe” 

DEKLARACJA 
przystąpienia do konkursu na „Najładniejszą zagrodę i posesję w gminie Nowe” 

Niniejszym deklaruję swój udział w konkursie na „ Najładniejszą zagrodę i posesję w gminie Nowe” 
i zgłaszam do konkursu : 

ZAGRODĘ/POSESJĘ * numer .................................................................................... 

położoną w miejscowości  ......................................................... 

Informuję , że na rzecz poprawy estetyki i warunków higieniczno-sanitarnych  zagrody/posesji* 

podejmowano następujące działania w latach 2010-2011: 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym zgłoszeniu na potrzeby oceny 
i wyboru zwycięzcy konkursu. W przypadku zajęcia jednego z pierwszych trzech miejsc wyrażam zgoda na 
opublikowaniu danych osobowych na stronie internetowej UG w Nowem, w prasie lokalnej  oraz na tablicy 
ogłoszeń UG w Nowem. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie oznaczało wycofanie 
zgłoszenia udziału w konkursie na   najładniejszą zagrodę i posesję gminy Nowe. Przetwarzającym dane 
osobowe  będzie  Urząd Gminy w Nowem. Uczestnikowi  konkursu w każdym  czasie przysługuje prawo 
wglądu, poprawienia lub usunięcia przetwarzanych danych. 

* - niewłaściwe skreślić 

Nowe ................................. ........................................................ 

podpis właściciela lub posiadacza 
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