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ZARZĄDZENIE NR 33/2019 

WÓJTA GMINY KOWIESY 

z dnia 19 lipca 2019 r. 

w sprawie ogłoszenia gminnego konkursu „Nasze sołectwo - czyste sołectwo" 

i ustalenia regulaminu jego przeprowadzenia 

Na podstawie art. 30 ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., 
poz. 506) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Ogłasza się gminny konkurs pn. ,,Nasze sołectwo - czyste sołectwo", którego celem jest 
kształtowanie świadomości obywatelskiej i kulturowej, pobudzanie aktywności społecznej oraz 
propagowanie porządku, czystości i estetyki otoczenia. 

§ 2. Ustala się regulamin przeprowadzenia konkursu, o którym mowa w § I, w brzmieniu 
załącznika do niniejszego zarządzenia. 

§ 3. Na przeprowadzenie konkursu 
z gminnego funduszu ochrony środowiska. 

nagrody przeznacza się środki finansowe 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 



Załącznik do Zarządzenia nr 33/2019 
Wójta Gminy Kowiesy z dnia 19.07.2019 r. 

Regulamin gminnego konkursu „Nasze sołectwo - czyste sołectwo" 

I Cel konkursu: 

Celem konkursu jest zmobilizowanie społeczności lokalnej do aktywnego udziału w życiu wsi, 

podejmowaniu prac na rzecz wsi oraz organizowaniu życia kulturalnego sołectwa, jak również 

propagowanie czystości i porządku sołectwa, uwrażliwienie jego mieszkańców na estetykę otoczenia 

i dbałość o środowisko. 

II Uczestnicy konkursu 

W konkursie uczestniczą wszystkie sołectwa Gminy Kowiesy. 

III Kategorie konkursu 

I. Ogólny wygląd, ład i porządek sołectwa, w tym: wygląd budynków, stan ogrodzeń, estetyka 

posesji. 

2. Dbałość o obiekty publiczne, w tym: przystanki, parkingi, place zabaw, skwery, kapliczki 

przydrożne, cmentarze, _ten;!ny wokół sklepów, szkół, świetlic, strażnic, przydrożnych rowów 

i przepustów. 

IV Komisja: 

I. Konkurs przeprowadza Komisja Konkursowa w składzie: 

a) Przewodniczący Rady Gminy lub jego zastępca, 

b) Trzech radnych wybranych spośród pozostałych członków rady Gminy Kowiesy, 

c) Wójt Gminy Kowiesy. 

2. Członków komisji wyznacza imiennie wójt. 

3. W przypadku niemożności uczestniczenia w pracach komisji, uzupełnienia składu dokonuje 

wójt. 

4. Funkcję Przewodniczącego Komisji pełni Przewodniczący Rady Gminy lub jego zastępca. 



V Ocena i punktacja: 

I. Ocenę sołectw Komisja przeprowadza w dniach I 6.08.2019 do 30.08.201 9 r. 

2. Po każdej wizycie w sołectwie Komisja sporządza protokół oceny punktowej wraz 

z wnioskami i uwagami, którego wzór stanowi załączn i k do Regulam inu. 

3. Każdy z członków Komisji ma do dyspozycji I O punktów na każdą kategorię oceny, 

w każdym sołectwie. 

4. Oceną ko11cową jest suma punktów otrzymanych z dwóch kategori i. 

5. Szczegółowe kryteria oceny ustala komisja konkursowa. 

VI Nagrody : 

I. agrodę rzeczową otrzyma sołectwo, które uzyska największą liczbę punków z dwóch 

kategorii . 

2. Nagroda rzeczowa zostanie przekazana sołtysowi wybranego sołectwa. 

VII Finansowanie konkursu: 

Na przeprowadzenie konkursu i nagrody przeznacza się środki finansowe z gminnego funduszu 

ochrony środowiska. 

VIII Postanowienia końcowe: 

Sprawy nie ujęte w nin iejszym regulamin ie oraz kwestie sporne rozstrzyga Przewodniczący Komisji 

Konkursowej. 



Załącznik do Regulaminu gminnego konkursu 
,,Nasze sołectwo - czyste sołectwo" 

Protokół oceny końcowej sołectwa . .. . . . . . .. .. . . .. .. .. . .. .. . . . . . . . .. . . .. ... w ramach gminnego 
konkursu „Nasze sołectwo - czyste sołectwo". 

Lp. Imię i nazwisko członka komisji 
Kategoria I Kategoria II 

Podpis (0-10 pkt) (0-10 pkt) 

I. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Razem: 

W nioski/uwagi: 


