Załącznik nr 1
REGULAMIN KONKURSU „Jaki mój dom – taka moja gmina”
kategoria: Najpiękniejsza posesja

I.

ORGANIZATOR
Urząd Miasta i Gminy Międzylesie, Plac Wolności 1, 57-530 Międzylesie, Referat Infrastruktury
Technicznej
i Gospodarki, pokój nr 17, tel. 74 8126 327 wew. 27

II. CEL KONKURSU
1. Podniesienie walorów estetycznych miasta i gminy Międzylesie oraz wzbogacenie i
uatrakcyjnienie jej wizerunku.
2. Upowszechnienie posesji pięknych, zadbanych, uporządkowanych i otoczonych zielenią.
3. Propagowanie działań proekologicznych.
4. Promocja pomysłowości oraz nowatorskich rozwiązań dekoracyjnych mających na celu
pozytywny wpływ na wygląd i estetykę danej miejscowości w tym także gminy.
III. UCZESTNICY KONKURSU
1. Uczestnikami konkursu mogą być właściciele zamieszkałych nieruchomości z terenu gminy
Międzylesie, których posesje zostaną zgłoszone przez sołtysa z danej miejscowości.
2. Do konkursu nie mogą być zgłaszane nieruchomości, na terenie których prowadzona jest
działalność gospodarcza.
3. Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie uczestnictwa w terminie do 17.06.2019 r. do godz.
14:00
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie poprzez wypełnienie Deklaracji
uczestnictwa.
4. Druk deklaracji uczestnictwa można otrzymać w Urzędzie Miasta i Gminy Międzylesie,
Plac Wolności 1, 57-530 Międzylesie, Referat Infrastruktury Technicznej i Gospodarki, pokój nr
17 lub na stronie internetowej www.miedzylesie.pl
IV. ORGANIZACJA KONKURSU
1. Zgłoszenia uczestnictwa przyjmowane będą w terminie od dnia ogłoszenia konkursu do
17.06.2019 r. do godz. 14:00.
2. Komisja konkursowa, powołana przez Burmistrza dokona przeglądu zgłoszonej posesji jeden raz
w okresie od 1 lipca do 31 lipca 2019 r.
3. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród nastąpią 25 sierpnia 2019 r. podczas Dożynek
Gminnych
2019
w Nagodzicach.
V. ZAGŁOSZENIE UCZESTNICTWA
1. Zgłoszenia uczestnictwa może dokonać tylko i wyłącznie Sołtys z miejscowości, w której
posesja się znajduje, za zgodą właściciela nieruchomości.
2. Sołtys każdej miejscowości z terenu gminy Międzylesie zgłasza od 1 do maksymalnie 5 posesji.
3. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w tut. Urzędzie deklaracji zgłoszeniowej do
konkursu „Jaki mój dom – taka moja gmina” kategoria: Najpiękniejsza posesja, stanowiącej
załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, podpisanej przez właściciela posesji i sołtysa.
VI. KRYTERIA OCENY W KONKURSIE
Lp.

Kryterium
Kryteria merytoryczne:

Punktacja

1.1

Ogólny wygląd posesji – sposób zagospodarowania (wydzielone miejsca na: m.in.
maszyny i sprzęt, estetyka budynków i ogrodzeń, czystość i porządek).

0-10

Urządzenie miejsca rekreacji i wypoczynku:

1.2

1.3

wyposażenie w elementy małej architektury (pergole, murki, oczka wodne itp.)
utrzymanie trawnika
zadrzewienia
ogródek skalny
rabaty kwiatowe
ukwiecenie tarasów, werand, balkonów
plac zabaw dla dzieci
kącik wypoczynkowy.
Stan urządzenia działki w zakresie zieleni (różnorodność gatunkowa nasadzeń)
-

0-10

0-10

1.4

Nasadzenia przy posesjach roślin miododajnych drzew i krzewów (m.in. czeremcha
amerykańska, dereń jadalny, głóg jednoszyjkowy, irga błyszcząca, kasztan jadany,
kruszyna pospolita, lipa drobnolistna i szerokolistna, śliwka Tarnina, tamaryszek
Pięciopręcikowy, wierzba Iwa), a na balkonach kwiatów przyjaznych pszczołom (m. in.
nagietek, kocimiętka, cynia, dalia, nachyłek, rudbekia, lawenda, wrzos), a także ziół (np.
bazylia, oregano, tymianek)

0-10

1.5

Stan techniczny i estetyka wszystkich budynków

0-10

1.6

Zakres przedsięwzięć dostosowujących do wymogów ochrony środowiska:
•
sposób odprowadzania ścieków i nieczystości;
- szambo lub ekologiczna oczyszczalnia ścieków – 5 pkt.
- podłączenie do sieci kanalizacyjnej – 5 pkt.
Wywóz nieczystości stałych – zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- selekcja/segregacja– 5 pkt.
- zmieszane – 2 pkt.

0-10

razem

60

VII. KOMISJA KONKURSOWA
1. Komisję konkursową powołuje Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie w skład której wchodzą:
• Przewodniczący komisji: pracownik Ref. Infrastruktury Technicznej i Gospodarki
• Członkowie: radny komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska lub radny Komisji
Spraw Bytowych i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Międzylesiu, sołtys lub przedstawiciel
rady
sołeckiej
z miejscowości, której posesja jest oceniana.
2. Każdy z członków komisji dokonuje oceny poszczególnych posesji.
3. W przypadku tej samej liczby punktów, decyzji o wyłonieniu laureata dokonuje się poprzez
głosowanie jawne członków komisji biorących udział w posiedzeniu.
4. Za udział w komisji nie przysługuje wynagrodzenie.
5. Decyzje komisji są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.
6. Komisja kończy pracę protokołem.
VIII. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
1. Rozstrzygnięcie konkursu odbywa się poprzez zliczenie punktów przyznanych zgodnie z
określoną
w pkt. VI skalą.
2. Uczestnicy, którzy otrzymają największą liczbę punktów zostają laureatami konkursu (I – III
miejsce).

IX.

NAGRODY
1. Organizator przewiduje przyznanie nagród rzeczowych.
2. Organizator zastrzega sobie prawo przyznania wyróżnienia wśród pozostałych posesji
uczestniczących
w konkursie.
3. Nagrody nie podlegają wymianie na równowartość pieniężną.

X.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU
1. Uroczyste ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród laureatom zostanie przeprowadzone
podczas Dożynek Gminnych 2019, które odbędą się dnia 25 sierpnia 2019 r. w Nagodzicach.
2. Zdjęcia posesji zostaną opublikowane na stronie internetowej gminy www.miedzylesie.pl oraz
wywieszone na tablicy wystawionej podczas Dożynek Gminnych 2019.

XI.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Administratorem danych osobowych konkursu jest Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu. Dane będą
przetwarzane na cele konkursu, a podanie ich jest dobrowolne, jednakże odmowa podania ich jest
równoznaczna z brakiem możliwości udziału w konkursie. Udostępnianie danych nie jest
przewidywane. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich
poprawiania.

