
ZARZĄDZENIE NR 63/16
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW

z dnia 25 maja 2016 r.

w sprawie ustalenie składu Komisji konkursowej oraz Regulaminu Konkursu "Piękne Miasto Gniew 2016"

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446) 
zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuje się Komisję konkursową w celu przeprowadzenia konkursu „Piękne Miasto Gniew 2016”, w 
składzie określonym w załączniku nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Ustala się Regulamin Konkursu „Piękne Miasto Gniew 2016” stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Obsługę administracyjno - biurową Konkursu zapewni Referat Społeczny Urzędu Miasta i Gminy w 
Gniewie.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega zamieszczeniu w Biuletynie Informacji 
Publicznej.

 

Burmistrz

Maria Taraszkiewicz-
Gurzyńska
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Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr /16

Burmistrza Miasta i Gminy Gniew

z dnia 25 maja 2016 r.

Skład Komisji powołanej do przeprowadzenia Konkursu "Piękne Miasto Gniew 2016"

§ 1. Ustala się skład Komisji do przeprowadzenia Konkursu „Piękne Miasto Gniew 2016”:

1) Przewodniczący: Joanna Jaskólska -Kierownik Referatu Społecznego Urzędu Miasta i Gminy w Gniewie,

2) Z-ca Przewodniczącego: Walentyna Czapska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Gniewie,

3) Sekretarz: Izabela Zawodzińska - Referat Społeczny Urzędu Miasta i Gminy w Gniewie,

4) Członek: Danuta Bruchwald - Inwest - Kom Sp. z o.o. w Gniewie,

5) Członek: Patrycja Czech: Referat Promocji i Informacji Urzędu Miasta i Gminy w Gniewie.

§ 2. Komisja swoje czynności wykonuje zgodnie z Regulaminem Konkursu określonym w załączniku nr 2 do 
zarządzenia.
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Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr /16

Burmistrza Miasta i Gminy Gniew

z dnia 25 maja 2016 r.

Regulamin Konkursu "Piękne Miasto Gniew 2016"

I. Organizatorzy Konkursu:

Konkurs organizowany jest pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Gniew.

II. Współorganizatorzy:

Rada Miejska w Gniewie

Redakcja „Nowin Gniewskich”

Inwest - Kom Sp. z o.o. w Gniewie

III. Organizacja konkursu:

Konkurs „Piękne Miasto Gniew 2016”, zwany dalej Konkursem, organizowany jest w następujących 
kategoriach:

- ogródki przy domkach jednorodzinnych,

- ogródki przy blokach wielorodzinnych,

- ogródki przy placówkach oświatowych, pawilonach handlowych, usługowych i innych.

IV. Cel Konkursu:

- poprawa estetyki i wyglądu miasta,

- popularyzacja postaw przyjaznych środowisku,

- wyróżnienie mieszkańców miasta, którzy dbają o estetykę otaczającej ich przestrzeni,

- ochrona i poprawa wartości krajobrazu estetycznego i turystycznego miasta Gniew.

V. Warunki uczestnictwa w Konkursie:

1. Do Konkursu mogą przystąpić:

- mieszkańcy miasta Gniew,

- instytucje, firmy, placówki oświatowe, stowarzyszenia, itp. działające na terenie miasta Gniew,

- wspólnoty mieszkaniowe zgłaszane przez zarządy wspólnot z terenu miasta Gniew.

W konkursie nie mogą brać udziału osoby wskazane powyżej, będący laureatami I miejsc w poszczególnych 
kategoriach Konkursu edycji 2015.

2. Warunkiem udziału w Konkursie jest złożenie do Urzędu Miasta i Gminy w Gniewie, w terminie do 30 
czerwca 2016 r., podpisanej karty zgłoszenia, stanowiącej integralną część Regulaminu Konkursu.

3. Druk karty zgłoszenia można pobrać ze strony internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Gniewie 
www.gniew.pl, a także w Referacie Społecznym, Referacie Promocji i Informacji, Sekretariacie UMiG w Gniewie 
oraz Inwest - Kom Sp. z o.o. w Gniewie.

4. Oceny dokonuje gminna Komisja powołana przez Burmistrza.

5. Kryteria oceny:

- różnorodność roślin: 0 - 10 pkt

- kompozycje roślinne: 0 - 10 pkt

- pomysłowość i oryginalność: 0 - 10 pkt
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- estetyka i porządek: 0 - 10 pkt

- mała architektura: 0 - 10 pkt.

VI. Podsumowanie Konkursu odbędzie się nie później niż do dnia 29 lipca 2016 r.

Wyniki zostaną podane do publicznej wiadomości w „Nowinach Gniewskich” oraz na stronie internetowej 
www.gniew.pl.

Wręczenie nagród nastąpi na spotkaniu z władzami samorządowymi.

VII. Nagrody

1. Dla zwycięzców przewidziano nagrody rzeczowe (lub talony na zakup nagród), wyróżnienia i dyplomy w 
poszczególnych kategoriach. Komisja może przyznać nagrody i wyróżnienia równorzędne.

2. Fundatorami nagród są: Rada Miejska w Gniewie, Burmistrz Miasta i Gminy Gniew, Inwest - Kom Sp. z o.o. 
w Gniewie.

VIII. Przetwarzanie danych osobowych:

1. Osoby składające zgłoszenie udziału w Konkursie wyrażają jednocześnie zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych oraz publikację zdjęć na potrzeby przeprowadzenia Konkursu.

2. Administratorem zebranych danych w Konkursie jest Urząd Miasta i Gminy w Gniewie.
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Karta zgłoszenia

do Konkursu „Piękne Miasto Gniew 2016”

Imię i nazwisko ......................................................................................................
Telefon ......................................................................................................
Adres zamieszkania ......................................................................................................

Instytucja / Wspólnota mieszkaniowa ......................................................................................................
Adres ......................................................................................................
Zgłaszający ......................................................................................................
Telefon ......................................................................................................

Informuję, że zgłoszenie dotyczy kategorii*:

Ogródki przy domkach jednorodzinnych
Ogródki przy blokach wielorodzinnych
ogródki przy placówkach oświatowych, pawilonach handlowych, usługowych i innych

* postaw krzyżyk w odpowiednim okienku

Akceptuję warunki Regulaminu i wyrażam zgodę na wykonanie fotografii oraz ich upublicznienie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich dobrowolnie podanych danych osobowych zawartych w karcie 
zgłoszeniowej do Konkursu „Piękne Miasto Gniew 2016” dla potrzeb niezbędnych do realizacji Konkursu, zgodnie 
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2015, poz. 2135 z późn. zm.)

Jednocześnie oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, że:

1. Administratorem zebranych danych osobowych jest Urząd Miasta i Gminy w Gniewie.

2. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Konkursu „Piękne  Miasto Gniew 2016”.

3. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

..................................................................................
(imię i nazwisko zgłaszającego lub pieczęć imienna w 
przypadku instytucji lub firmy)
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