
Zarządzenie Nr OR.0050.111.2020 

Wójta Gminy Dąbrowa 

z dnia 9 lipca 2020 roku 

 

 

w sprawie ustalenia zasad konkursu „ Moja Zagroda” w 2020 r.  

 

Na podstawie art.31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2020 r. 

poz. 713 ) zarządzam, co następuje 

 

 

§ 1. 1. Ustala się zasady organizacji konkursu „ Moja Zagroda” w 2020 r. 

2. Organizatorem konkursu „Moja Zagroda” jest Wójt Gminy Dąbrowa. 

3. Określa  się  regulamin  konkursu  „Moja  Zagroda”,  w  brzmieniu  stanowiącym  załącznik 

Nr 1 do zarządzenia. 

 

 

§ 2. 1. Wójt Gminy Dąbrowa odrębnym zarządzeniem ustala skład komisji konkursowej. 

2. Komisja    konkursowa    ze    swojego    grona    wyłania    przewodniczącego    i    zastępcę 

przewodniczącego oraz ustala regulamin pracy komisji konkursowej. 

 

 

§ 3. Zarządzenie podlega publikacji na stronie internetowej Urzędu Gminy Dąbrowa, BIP Gminy 

Dąbrowa oraz tablicach ogłoszeń. 

 

 

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji  

w Dąbrowie. 

 

 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

Wójt Gminy 

   /-/ Katarzyna Gołębiowska - Jarek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik Nr 1 

do Zarządzenia Nr OR.0050.111..2020 

Wójta Gminy Dąbrowa 

z dnia 9 lipca 2020 r. 

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU „MOJA ZAGRODA” 

 

 

I. INFORMACJE OGÓLNE 

 

1. Organizatorem konkursu „Moja Zagroda” jest Wójt Gminy Dąbrowa. 

2. Wszystkie czynności organizacyjno-merytoryczne związane z konkursem, prowadzi 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Dąbrowie. 

3. Fundatorem nagród jest Gmina Dąbrowa. 

 

 

II. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-MERYTORYCZNE 

 

1. Nadrzędnym celem konkursu jest wyłonienie posesji z terenu Gminy Dąbrowa, które 

wyróżniają się walorami estetycznymi. 

2. Konkurs ma zasięg gminny. 

3. Ogłoszenie konkursu nastąpi do dnia 15 lipca 2020 roku, poprzez zamieszczenie 

informacji na stronie internetowej Urzędu Gminy Dąbrowa, a także tablicach ogłoszeń. 

 

 

III. UDZIAŁ W KONKURSIE 

 

1. Do konkursu może zostać zgłoszona każda posesja z terenu gminy. 

2. Zgłoszenia dokonuje właściciel/użytkownik posesji.  

3. Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko uczestnika, dokładny adres posesji, dane 

kontaktowe (numer telefonu lub adres poczty elektronicznej) oraz zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych. 

4. Zgłoszenie należy złożyć pisemnie do Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji                              

w Dąbrowie, ul. Ks. Prof. J. Sztonyka 56, do dnia 15 sierpnia 2020 roku. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IV. PRZEBIEG KONKURSU 

 

1. Ocena zgłoszonych posesji będzie miała miejsce na przełomie sierpnia/września, 

według ustalonego wcześniej harmonogramu wizytacji posesji. 

2. O terminie wizytacji zainteresowane osoby zostaną poinformowane drogą telefoniczną 

lub elektroniczną. 

3. Konkurs zostanie przeprowadzony pod reżimem sanitarnym wynikającym z sytuacji 

epidemicznej związanej z rozprzestrzenianiem się Covid-19. 

4. Ogłoszenie wyników odbędzie się poprzez stronę internetową Gminy Dąbrowa. 

5. Uroczyste wręczenie nagród, ze względu na obowiązujący na terenie kraju stan 

epidemiczny, nastąpi w terminie dogodnie ustalonym przez wszystkich uczestników, 

ale nie później niż do dnia 31 października 2020 r. 

 

 

 

V. KRYTERIA OCENY 

 

1. Estetyka posesji, 0-10 pkt. 

2. Zagospodarowanie i utrzymanie zieleni, 0-10 pkt. 

3. Zachowanie bioróżnorodności, wykorzystanie roślin charakterystycznych dla naszego 

regionu, 0-5 pkt. 

4. Zachowanie elementów dziedzictwa kulturowego, 0-5 pkt. 

5. Zastosowanie rozwiązań proekologicznych, 0-5 pkt. 

Ocena komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

 

 

VI. NAGRODY 

 

1. Nagrodzone zostaną 3 pierwsze miejsca.  

2. W konkursie mogą zostać przyznane wyróżnienia.  

3. Pula środków przeznaczonych na nagrody Wójta Gminy Dąbrowa w konkursie, wynosi 

3.000,00 zł. 

 

 


