REGULAMIN KONKURSU GMINY BARANOWO
„MOJA WIEŚ – WIZYTÓWKĄ GMINY BARANOWO”
Konkurs odbywa się pod patronatem:
Wójta Gminy Baranowo
Rady Gminy Baranowo
Celem konkursu jest upowszechnianie dbałości o estetykę i piękno wsi
orazotaczającego ją krajobrazu. Organizatorem konkursu jest GOKSiR w
Baranowie. Czas trwania konkursu: od 10 lipca 2019r. do 8 września 2019 r.
•Zasady konkursu:
Do konkursu przystępują sołectwa położone na terenie Gminy Baranowo.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest pisemne zgłoszenie, które należy
dostarczyć do Urzędu Gminy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 lipca
2019 r. Karta zgłoszeń wraz z regulaminem konkursu będzie dostępna w
sekretariacie Urzędu Gminy w Baranowie oraz na stronie internetowej Gminy:
www.baranowo.pl.Karta zgłoszeniowa musi być podpisana przez Sołtysa.
• Kryteria konkursu.
Komisja oceni ogólny wygląd, ład i porządek sołectwa, w tym wygląd
budynków, stan ogrodzenia, estetykę posesji. Dbałość o obiekty publiczne, w
tym : przystanki, parkingi, place zabaw, skwery, kapliczki przydrożne, tereny
wokół sklepów, świetlic, strażnic, przydrożnych rowów i przepustów.
• Komisja:
Konkurs przeprowadza Komisja Konkursowa w składzie:
Przewodniczący Rady Gminy lub jego zastępca,
Czterech radnych wybranych spośród pozostałych członków Rady Gminy Baranowo,
• Członków komisji wyznacza imiennie wójt.Funkcję Przewodniczącego Komisji pełni Przewodniczący Rady Gminy lub jego zastępca.
• Ocena i punktacja.
1. Objazd przez komisję konkursową zgłoszonych wsi do konkursu
nastąpi:
• w terminie od 16 sierpnia 2019 r. do 30 sierpnia 2019 r.

2. Komisja dokona obchodu sołectwa w obecności sołtysa lub wyznaczonego
przez niego członka rady sołeckiej.
3. Każdy z członków komisji otrzyma kartę oceny wsi, którą wypełni
podczas dokonywanych lustracji. Komisja oceni następujące aspekty:
◦ ogólny estetyczny wizerunek wsi,
◦ utrzymanie zieleni,
◦ dbałość o stan infrastruktury użyteczności publicznej: przystanki, tablice
informacyjne umożliwiające upublicznianie informacji samorządu
terytorialnego w sprawach dotyczących mieszkańców wsi.
4. Członkowie Komisji przyznają poszczególnym sołectwom punkty. Skala
punktacji zależy od ilości uczestniczących sołectw (np. jeśli startuje 10 sołectw,
skala punktów wynosi od 10 (ocena najwyższa) do 1 (ocena najniższa).Każdy
członek komisji może przyznać daną ilość punktów tylko raz ( np. 10 punktów
może otrzymać tylko jedno sołectwo, 9 punktów tylko jedno sołectwo itd.).
5. Po dokonaniu lustracji komisja konkursowa dokona zbiorczego zestawienia
punktów i wyłoni zwycięzców konkursu
• Nagrody.
Nagrody otrzymają sołectwa, które uzyskają największą liczbę głosów.
• Termin rozstrzygnięcia konkursu.
Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 2 września 2019r.
Wręczenie nagrody nastąpi podczas Dożynek odbywających się 8
września 2019 r.
Konkurs rozstrzyga Komisja Konkursowa w oparciu o zbiorcze
zestawienie punktów.
Decyzja Komisji jest ostateczna.
• Postanowienia końcowe.
Sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie oraz kwestie sporne
rozstrzyga Przewodniczący Komisji Konkursowej.

