
Załącznik Nr 1 
do Zarządzenia Nr 48/VII/2017 
Wójta Gminy Braniewo
z dnia 14.06.2017

Regulamin konkursu na:

 „Najczystsze Sołectwo w Gminie Braniewo’’

1. Organizator konkursu:

Urząd Gminy Braniewo

2. Cel Konkursu

Celem konkursu  jest aktywacja mieszkańców poszczególnych sołectw  do pracy na rzecz lokalnej
społeczności.  Konkurs ma na celu propagowanie czystości i porządku w każdej wsi. Pozytywna
mobilizacja  mieszkańców  jest  najwyższą  wartością  społeczną.  Dlatego  wspólne  działanie  ku
poprawie  wizerunku  swojej  miejscowości  doskonale  kształtuje  świadomość  obywatelską  i
kulturową  mieszkańców.  Konkurs  ma  także  na  celu  kształtowanie,  rozwijanie  i  pielęgnowanie
tożsamości  lokalnej,  zachowanie  wartości  środowiska  kulturowego  i  przyrodniczego.  Bardzo
istotne  jest  planowanie  tak,  by  przyszłe  pokolenia  mogły  cieszyć  się  przyjemną  atmosferą
otaczającego  środowiska  jak  i  utrzymywanym  ładem  przestrzennym.  
W konkursie  oceniana  będzie  głównie  praca  mieszkańców   sołectwa   włożona  w  utrzymanie
czystości i schludnego  wyglądu sołectwa.  Najwyżej punktowane będą pomysłowość, inicjatywa i
zaangażowanie jak największej liczby mieszkańców. Ocenie będą podlegały zarówno porządek i
estetyka miejsc publicznych (m.in. placów, przystanków, skwerów, szkół, dróg i poboczy, tablic
informacyjnych itp.),  jak i  ogólna estetyka i  czystość posesji.  Będzie zwrócona duża uwaga na
umiejętność  integracji   społeczności  lokalnej  i  gotowość  do  współpracy  na  rzecz  swojego
najbliższego otoczenia. 

3. Uczestnicy i tryb zgłoszenia:

W konkursie mogą wziąć udział Sołectwa Gminy Braniewo. Sołectwo do konkursu zgłasza Sołtys.
Warunkiem  udziału  w  konkursie  jest  dokonanie  w  określonym  terminie  zgłoszenie  wg  wzoru
stanowiącego  załącznik  do  niniejszego   regulaminu.  Do  zgłoszenia  należy  dołączyć  aktualną
dokumentację  fotograficzną   sołectwa  w  formie  zdjęć  lub  pliku  (maksymalnie  5  obrazów).
Zgłoszenia należy składać w nieprzekraczalnym  terminie od dnia 31.07.2017r. do  dnia 18.08.2017
roku do godz. 15.00 . Sołtys powinien dokonać zgłoszenia w siedzibie Urzędu Gminy Braniewie ul.
Moniuszki 5, w sekretariacie Urzędu Gminy Braniewo.  

4. Sposób realizacji konkursu

Oceny dokona Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy Braniewo. Komisja  spośród
nadesłanych zgłoszeń wyłoni  3 finalistów w kategorii najczystsze Sołectwo. Dokonując oceny i
wyboru zwycięzców komisja konkursowa w telefonicznie uzgodnionym  z  finalistami terminie
dokona wizytacji zgłoszonego Sołectwa. Ogłoszenie  listy zwycięzców nastąpi dnia 31.08.2017r.
Przedmiotowa lista zostanie zamieszczona na stronie internetowej Gminy Braniewo. 



5. Kryteria oceny

1. Przyjmuje  się  system  punktacji  od  1–5,  w  każdym  z  niżej  wymienionych  kryteriów
konkursu.   Suma  uzyskanych  punktów  podczas   wizytacji   stanowi  podstawę  oceny
końcowej.  Zwycięzcami  konkursu  zostają  te  Sołectwa,  które  zdobędą  największą  liczbę
punktów. 

2. Kryteria konkursu

-Utrzymanie czystości i porządku na terenach i obiektach powszechnie dostępnych

-Utrzymanie czystości i porządku posesji prywatnych

-Ocena efektu wykonanych prac w sołectwie w porównaniu do przedstawionych materiałów
dokumentujących stan wyjściowy wsi

-Stopień zaangażowania mieszkańców w wykonywane prace

7. Nagrody

Nagrody w kwocie:

- 5.000 zł (pięć tysięcy złotych) za I miejsce,
- 3.000 zł (trzy tysiące złotych) za II miejsce,
- 2.000 zł (dwa tysiące złotych) za III miejsce

zostaną przyznane i wydatkowane przez gminę na cel służący Sołectwu, określony przez Sołtysa.

Zdjęcia nagrodzonych Sołectw zostaną zamieszczone na stronie internetowej Gminy Braniewo.  



Załącznik Nr 2 
do Zarządzenia Nr 48/VII/2017 
Wójta Gminy Braniewo
z dnia 14.06.2017

Z G Ł O S Z E N I E

Zgłaszam udział w konkursie na „Najczystsze Sołectwo w Gminie Braniewo”

Imię i Nazwisko Sołtysa 

…………………………………………………………………………………………

……….. …………………………………………………………………….

SOŁECTWO ………………………………………………. ………………….

…………………………………………………………………………………………

…...………………………………………………………………………….

Telefon kontaktowy………………………………… 

Oświadczam, że:
 zapoznałem/ zapoznałam  się z regulaminem konkursu i w pełni go akceptuję, 
  wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora moich danych osobowych w 

rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 922) dla celów 
niezbędnych do realizacji czynności związanych z konkursem.

 wyrażam zgodę na publikację imienia i nazwiska oraz lokalizacji i zdjęć zgłoszonego do 
konkursu  sołectwa.

……………………………….
data , podpis zgłaszającego


