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ZARZ4DZENIE Nr l9l20ll

W6jta Gminy L4ck
z dnia 6 maja 2011 r.

w sprawie: powolania komisji konkursowej do przeprowa dzenia
XIII konkursu na najpipkniejszy ogr6d wiejski w gminie l-4ck w 20l l roku.

Na podstawie art.3 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym
(.t.D2.U.2001r., Nr 142, poz.l591 zp62n. zm.) zarzqdzam, co nastEpuje:

$r

Powolujq KomisjE konkursow4 do przeprowadzenia XIII gminnego konkursu
p.n. ,,Najpigkniejszy ogr6d wiejski w gminie tr-4ck w 2011 roku",
w nastEpuj4cym skladzie:

l. ElZbieta Zbyszewska - Przewodnicz4cy Komisji (pracownik UG)
2. Ludmila Jaworska - Zastgpca Przewodniczqcego (pracownik UG)
3. Aneta Ciurlei - Czlonek Komisji (pracownik UG)
4. Maria Radomska - Czlonek Komisji (konserwator przyrody)
5. Barbara Snopek - Czlonek Komisji (pracownik ODR)

s2

Komisja dokona przeglqdu i oceny zgloszonych do konkursu ogrod6w zgodnie
z Regulaminem Konkursu, stanowiqcym zalqcznik do niniejszego zarzqdzenia.

s3

Komisja zloiry sprawozdaniezrealizacji Konkursu najp62niej do 31.12.2011 r.

$4

Odpowiedzial ny m za wykonani e zarzqdzenia jest S ekretarz Gminy.

ss

Zarzqdzenie wchodzi w Zycie z dniem podjqcia.

Zhi.q



REGULAMIN KONKURSU NA

NAJPTEKN|EJSZY OGROD WTEJSKTW GMTNTE LACK

$1
Cel Konkursu

Celem konkursu jest:

- promowanie uprawy tradycyjnych kwiat6w wiejskich,

- zachowanie wiejskiego charakteru ogrod6w,

- podniesienie akakcyjno6ci gminy t-qck,

- zachgcenie mieszkarlc6w do poprawy stanu czystoSci, ladu, porzqdku, a tak2e

podniesienie estetyki wlasnych posesji oraz u5wiadomienie, 2e stan ich otoczenia

ma bardzo istotny wptyw nie tylko na ich samopoczucie, ale r6wnie2 na

atrakcyjno6i turystycznq catej Gminy t-qck.

s2
Organizator

1. Organizatorem konkursu jest Urzqd Gminy w t-qcku, ul. Gostynifiska 2.

2. Konkurs mo2e byi organizowany pzy wsparciu finansowym sponsor6w.

s3
Termin trwania konkursu

Termin trwania konkursu: czerwiec - wrzesiefi.

s4
Zasady uczestnictwa

1. Do konkursu mogq przystgpowad wla6ciciele malych, Srednich i duzych ogr6dk6w
ozdobnych na terenie Gminy t-qck - osoby prylvatne i instytucje.

2. Uczestnictwo w konkursie jest nieodplatne.

s5
Kategorie konkursowe

Nagrody konkursowe przyznawane sq w nastgpujqcych kategoriach konkursowych:
- maly ogr6d wiejski,
- duzy ogrod wiejski,
- ogrody w miejscu publicznym.
W zalezno5ci od wielkoSci i charakteru zgloszonych ogrod6w Komisja moZe ustali6
inne kategorie oceny ogrod6w wg kryteri6w przyjgtych przez Komisjq.



s6
Kryteria oceny

1. Kompozycje kwiatowe (dob6r kwiat6w pod wzglqdem wysoko5ci, koloru,
gatunk6w). 0-5pkt
2. Dob6r i r62norodno56 nasadzefi ro6lin i krzew6w ozdobnych 0 - 5 pkt
3. Uprawa tradycyjnych kwiat6w wiejskich 0 - 5 pkt
4. Architektura krajobrazu: pergole, oczka wodne, ogrodzenia itp. 0 - 5 pkt
6. Og6lne wra2enie estetyczne 0- 10 pkt
Maksymalna ilo56 mozliwych punkt6w 30
Nie jest wymagane spelnienie wszystkich kryteri6w.

s7
Komisja konkursowa

Przeglqdu ogrod6w dokonuje S-osobowa Komisja powolana przez W6jta Gminy
t-qck.

s8
Pzebieg konkursu

Komisja dokonuje przeglqdu ogrod6w wg ustalonego harmonogramu pracy Komisji.
Ka2dy uczestnik konkursu zostanie powiadomiony o dacie przeglqdu.

se
Nagrody

Nagroda gl6wna - Puchar W6jta Gminy t-qck
Nagrody - za l,ll, i lll miejsca
Wv162nienia ,/-/ ___--ff6n )
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