
Załącznik Nr I do Zarządzenia Nr 64/2019 
Wo� jta Gminy Rzekun�

z dnia 28 czerwca 2019 r.

Regulamin Konkursu na "Najładniejszą posesję Gminy Rzekun�  w 2019 roku".

1) Cel konkursu:
a) Rozbudzenie aktywnos�ci mieszkan� co� w mającej na celu poprawę estetyzacji otoczenia 

oraz stanu czystos�ci i porządku na nieruchomos�ciach.

b) Promocja pomysłowos�ci oraz nowatorskich rozwiązan�  dekoracyjnych, mających na 
celu pozytywny wpływ na wygląd i estetykę gminy.

c) Kształtowanie i propagowanie postawy wspo� łodpowiedzialnos�ci mieszkan� co� w za 
s�rodowisko naturalne, estetykę i piękno Gminy Rzekun� .

2) Termin przeprowadzenia konkursu:
a) Od 8 lipca 2019 roku do 31 lipca 2019 roku.
3) Uczestnicy konkursu:
a) Uczestnikami konkursu mogą byc� włas�ciciele prywatnych posesji z terenu gminy 

Rzekun� .

b) Warunkiem udziału w Konkursie jest zgłoszenie uczestnictwa w Urzędzie Gminy w 
Rzekuniu, ul. Kos�ciuszki 33, 07-411 Rzekun� , od 8.07.2019 r. do 19.07.2019 r.

4) Organizacja konkursu:
a) Konkurs ogłasza Wo� jt Gminy Rzekun� .

b) W imieniu Wo� jta, prace związane z konkursem koordynuje inspektor Wiesława 
Szabłowska.

5) Tryb zgłaszania nieruchomos�ci do konkursu:
a) Warunkiem udziału w konkursie jest dokonanie pisemnego zgłoszenia nieruchomos�ci 

do konkursu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 lipca 2019 r.

b) Wypełnione zgłoszenie nalez:y składac� w sekretariacie Urzędu Gminy Rzekun�  w godz. 
pn., s�r., cz., od 7.45 do 15.45, wt. od 7.45 do 17.00, pt. od 7.45 do 13.00.

c) Karty zgłoszeniowe są dostępne w sekretariacie Urzędu Gminy w Rzekuniu, ul. 
Kos�ciuszki 33, 07-411 Rzekun�  oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy 
www.rzekun.pi (wzo� r karty zgłoszeniowej stanowi załącznik nr I do niniejszego 
regulaminu).

d) Zgłoszenie do konkursu jest ro� wnoznaczne ze zgodą na oględziny nieruchomos�ci, a 
takz:e prezentację zgłoszonego obiektu oraz danych osobowych władającego 
nieruchomos�cią w mediach.



e) Uczestnicy są zobowiązani do przechowywania kopii karty zgłoszeniowej z 
potwierdzeniem jej złoz:enia w Urzędzie, do czasu rozstrzygnięcia konkursu.

f) Uczestnicy konkursu, o kto� rych mowa w pkt. 3 niniejszego regulaminu zobowiązani są do 
dołączenia do karty zgłoszeniowej kserokopii dokumentu potwierdzającego władanie 
nieruchomos�cią zabudowaną budynkiem jednorodzinnym lub okazania oryginału takiego 
dokumentu Komisji Konkursowej podczas oględzin nieruchomos�ci.

g) W przypadku przedłoz:enia przez uczestnika konkursu wraz z kartą zgłoszeniową 
kserokopii dokumentu potwierdzającego władanie nieruchomos�cią zabudowaną 
budynkiem jednorodzinnym Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo wglądu 
woryginał przedłoz:onego dokumentu podczas oględzin nieruchomos�ci.

h) W konkursie nie mogą brac� udziału pracownicy organizatora konkursu lub członkowie
Komisji Konkursowej.

i) Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
6) Warunki przeprowadzenia konkursu:
a) Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przeprowadzenia 

konkursu, jez:eli nie nastąpi wpływ do Urzędu Gminy co najmniej 3 pisemnych, 
prawidłowo wypełnionych zgłoszen�  od uczestniko� w konkursu, o kto� rych mowa w pkt. 
3 niniejszego regulaminu, spełniających wymogi konkursowe.

b) Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do nie rozpatrywania zgłoszen� , kto� re 
wpłyną do Urzędu Gminy po terminie wskazanym w niniejszym regulaminie.

c) Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do nie rozpatrywania zgłoszen� , kto� re nie 
będą zawierały kserokopii dokumentu potwierdzającego władanie nieruchomos�cią 
zabudowaną budynkiem jednorodzinnym lub oryginał takiego dokumentu nie zostanie
okazany Komisji Konkursowej podczas oględzin nieruchomos�ci.

d) Ostateczną decyzję w sprawie przeprowadzenia lub odstąpienia od przeprowadzenia 
konkursu podejmuje Komisja Konkursowa.

7) Kryteria oceny:
a) Ogo� lny wygląd posesji - sposo� b zagospodarowania, estetyka, czystos�c� i porządek.
b) Stan techniczny i estetyka budynko� w.
c) Zagospodarowanie posesji elementami małej architektury.
d) Oryginalnos�c� i pomysł na zagospodarowanie posesji.
8) Tryb pracy Komisji Konkursowej:
a) Komisję Konkursową powołuje Wo� jt Gminy, a w jej skład wchodzą:
b) Wiesława Szabłowska- przedstawiciel Wo� jta Gminy Rzekun� ,
2) Marlena Kowalczyk- przedstawiciel Wo� jta Gminy Rzekun� ,
3) Joanna Wołynek- przedstawiciel Wo� jta Gminy Rzekun� ,
4) Agnieszka-Chełstowska - Wierzba - przedstawiciel Wo� jta Gminy Rzekun� ,



b) Oceny posesji dokonywac� będzie Komisja Konkursowa w składzie minimum 3 oso� b.

c) Komisja Konkursowa dokona indywidualnej oceny na karcie, kto� ra stanowi załącznik 
nr 2 do niniejszego regulaminu. Przyjmuje się skalę oceny od I do 10 punkto� w. Ocena 
ostateczna jest wyliczoną s�rednią arytmetyczną ocen punktowych poszczego� lnych 
członko� w komisji. W przypadku ro� wnej ilos�ci punkto� w decyduje głos 
Przewodniczącego komisji.

d) Posesja, kto� ra zostanie najwyz:ej oceniona otrzyma tytuł „Najładniejszej posesji Gminy 
Rzekun�  w 2019 roku", a władający nieruchomos�cią otrzyma nagrodę rzeczową Wo� jta 
Gminy Rzekun� . |

e) Komisja zastrzega sobie moz: liwos�c� przyznania nagro� d ro� wnorzędnych.

f) Laureaci konkursu “Najładniejsza posesja Gminy Rzekun�  w 2019 roku” nie mogą 
ubiegac� się o ten tytuł w roku 2020 r.

9) Rozstrzygnięcie konkursu:
a) O wynikach konkursu kaz:dy uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie w terminie 7 

dni od daty jego rozstrzygnięcia. Ponadto wyniki konkursu ogłoszone zostaną na 
stronie internetowej Urzędu Gminy, www.rzekun.pl.

• Dodatkowe informacje o konkursie moz:na uzyskac� w Urzędzie Gminy w Rzekuniu, ul. 
Kos�ciuszki 33, 07-411 Rzekun� , tel. (29) 643 20 45, (29) 761 73 01, (29) 761 73 02.


