REGULAMIN KONKURSU
„NAJPIĘKNIEJSZA POSESJA W SOŁECTWIE ŻELISŁAWICE W 2018 ROKU”
1. Organizator konkursu
Rada Sołecka sołectwa Żelisławice pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz.
2. Cel konkursu
Celem konkursu jest poprawa estetyki oraz poziomu sanitarno-higienicznego sołectwa
Żelisławice, zachowanie wartości środowiska przyrodniczego, kształtowanie świadomości
obywatelskiej i kulturowej mieszkańców gminy oraz pielęgnowanie i rozwijanie tożsamości
lokalnej. Głównym założeniem konkursu jest zmobilizowanie mieszkańców sołectwa do
podejmowania prac porządkowych i remontowych, utrzymania czystości na posesji,
stworzenie warunków do rekreacji i wypoczynku, promocja działań proekologicznych oraz
promocja pomysłowości i indywidualnych nowatorskich rozwiązań.
3. Zasięg konkursu
Konkurs przeznaczony jest dla miłośników przyrody oraz pasjonatów przydomowych
ogrodów.
W
konkursie
mogą
brać
udział
właściciele/użytkownicy
wieczyści/najemcy/dzierżawcy/ posesji położonych na terenie sołectwa Żelisławice.
4. Sposób zgłaszania posesji do konkursu
Posesje do konkursu mogą zgłaszać sami właściciele/użytkownicy wieczyści
/najemcy/dzierżawcy nieruchomości oraz sołtysi, radni, sąsiedzi za zgodą właściciela
nieruchomości. Posesje do konkursu należy zgłaszać w terminie do 30.06.2018 r. na druku
Karta zgłoszenia udziału w konkursie „Najpiękniejsza posesja w sołectwie Żelisławice
w 2018 roku.” do sołtysa sołectwa Żelisławice. Do ww. karty należy dołączyć oświadczenie
o zgodzie na udział w konkursie.
Informacja o konkursie zostanie zamieszczona w Kurierze Siewierskim oraz na stronie
internetowej www.siewierz.pl. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są przez sołtysa
sołectwa Żelisławice.
5. Czas trwania konkursu
Konkurs będzie trwać od 28.05.2018 r. do 06.08.2018 r.
6. Kryteria oceny
Oceny posesji dokona Komisja Konkursowa powołana przez Radę Sołecką sołectwa
Żelisławice. O terminie przeglądu posesji uczestnicy konkursu zostaną poinformowani
telefonicznie, co najmniej 3 dni przed wizytacją przez sołtysa sołectwa Żelisławice.
Dokumentację konkursową stanowić będą zdjęcia wykonane przez Komisję Konkursową
podczas wizytacji zgłoszonych posesji. Wizytacja zgłoszonych do konkursu posesji odbędzie
się w terminie od 06.07.2018 r. do 06.08.2018 r. Przedmiotem oceny będzie:
- bogactwo gatunkowe nasadzeń (drzewa, krzewy, kwiaty), ukwiecenie tarasów, balkonów,
werand,
- osobiste zaangażowanie gospodarzy w utrzymanie posesji, w tym rozwiązania warte uwagi
i naśladowania,
- mała architektura (skalniak, altana, fontanna, oczko wodne, kącik wypoczynkowy itp.),
- pomysłowość i oryginalność aranżacji oraz harmonizacja z otoczeniem,
- stan techniczny i estetyka budynków, w tym wygląd elewacji, ogrodzeń, balustrad,
balkonów, tarasów oraz dróg dojazdowych i estetyka ich wykonania,
- sposób magazynowania odpadów i prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów (wyposażenie
nieruchomości w stojak do segregacji odpadów, kompostownik), posiadanie przez właściciela

nieruchomości szczelnego zbiornika na nieczystości ciekłe, umowy na wywóz nieczystości
płynnych, niezaleganie w zapłacie opłaty za odbiór odpadów komunalnych,
- ogólny porządek na terenie posesji, ogólne wrażenie.
7. Komisja Konkursowa
Nadzór nad całym przebiegiem konkursu będzie sprawować Komisja Konkursowa składająca
się z czterech członków: Przewodniczącego Komisji, Sekretarza Komisji oraz dwóch
Członków Komisji.
Za udział w pracach Komisja Konkursowa nie pobiera wynagrodzenia.
8. Rozstrzygnięcie konkursu
Rozstrzygnięcie konkursu odbywa się po zliczeniu przyznanych przez Komisję Konkursową
punktów w następujący sposób:
Lp.

Kryterium

1
2
3

Bogactwo gatunkowe nasadzeń (drzewa, krzewy, kwiaty)
Osobiste zaangażowanie gospodarzy w utrzymanie posesji
Mała architektura (skalniak, altana, fontanna, oczko wodne,
kącik wypoczynkowy itp.
Pomysłowość aranżacji i rozwiązań oraz harmonizacja z
otoczeniem
Stan techniczny i estetyka budynków, w tym wygląd elewacji,
ogrodzeń, balustrad, balkonów, tarasów oraz dróg dojazdowych
i estetyka ich wykonania
Sposób magazynowania odpadów i prowadzenia selektywnej
zbiórki odpadów (wyposażenie nieruchomości w stojak do
segregacji odpadów, kompostownik), posiadanie przez
właściciela nieruchomości szczelnego zbiornika na nieczystości
ciekłe, umowy na wywóz nieczystości płynnych, niezaleganie w
zapłacie opłaty za odbiór odpadów komunalnych.
Ogólny porządek na terenie posesji

4
5
6

7

Maksymalna liczba
punktów
5
5
5
5
5
5

5

Każdy uczestnik konkursu może maksymalnie otrzymać od jednego członka Komisji
Konkursowej 35 pkt. Członkowie komisji przyznają indywidualnie dowolną ilość punktów
według własnego uznania w ilości od 0-5 wg określonych kryteriów. W przypadku
nierozstrzygnięcia konkursu po zliczeniu punktów decydujący jest głos Przewodniczącego
Komisji. Pracę Komisja kończy sporządzeniem protokołu końcowego. O wyniku konkursu
oraz terminie i miejscu wręczenia nagród i dyplomów zwycięzcy będą poinformowani przez
sołtysa sołectwa Żelisławice.
9. Nagrody
Laureaci pierwszych trzech miejsc nagrodzeni zostaną nagrodami rzeczowymi ufundowanymi
przez Radę Sołecka sołectwa Żelisławice.
Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do sfotografowania zwycięzców i ich posesji
oraz podania wyników do publicznej wiadomości. Zdjęcia nagrodzonych posesji
opublikowane zostaną w Kurierze Siewierskim oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta
i Gminy Siewierz.

