
UCHWAŁA NR XXXIX-349/18 

RADY GMINY ŁAPSZE NIŻNE 

 

z dnia 27 kwietnia 2018 r. 

 
 

w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Gminy Łapsze Niżne do oceny obejść na 

terenie Gminy Łapsze Niżne w gminnym konkursie „Na najbardziej zadbane obejście ” 

 

 

 Na podstawie art. 21 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz § 16 ust. 3 Statutu Gminy Łapsze Niżne 

przyjętego Uchwałą Nr II/8/02 z dnia 9 grudnia 2002 r. (Dz.Urz.Woj. Małopolskiego Nr 36 

poz. 484 z dnia 24 lutego 2003 r. z późn. zm.), Rada Gminy Łapsze Niżne uchwala, co 

następuje: 

 

§ 1 

 

Powołuje się doraźną Komisję Rady Gminy Łapsze Niżne do oceny obejść na terenie Gminy 

Łapsze Niżne w gminnym konkursie „Na najbardziej zadbane obejście”, zwaną dalej 

„Komisją”.  

 

§ 2 

 

Ustala się następujący skład Komisji: 

 

1) Maciej Płachta  – Przewodniczący Komisji 

2) Zofia Bandyk – Członek Komisji 

3) Antoni Szewczyk  – Członek Komisji 

4) Henryk Janeczek  – Członek Komisji 

5) Jan Noworolski  – Członek Komisji 

 

§ 3 

 

1. Zadaniem Komisji jest ocena obejść w Gminie Łapsze Niżne zgodnie z Regulaminem 

Gminnego Konkursu „Na najbardziej zadbane obejście”, stanowiącym załącznik do 

niniejszej uchwały.  

2. Komisja zobowiązana jest przedłożyć Radzie Gminy Łapsze Niżne sprawozdanie ze 

swojej pracy do końca września 2018 r.  

 

§ 4 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                                                   

              

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Załącznik do  

Uchwały Nr XXXIX-349/18  

Rady Gminy Łapsze Niżne  

z dnia 27 kwietnia 2018 r. 

 

 

 

REGULAMIN 

GMINNEGO KONKURSU ”NA NAJBARDZIEJ ZADBANE OBEJŚCIE” 

 
 

1. Cel konkursu: 

Poprawa estetycznego wyglądu posesji oraz zagród wiejskich na terenie Gminy Łapsze 

Niżne. Konkurs ma również na celu propagowanie działań proekologicznych. Ponadto 

założeniem konkursu jest zainspirowanie jego uczestników do zwiększenia dbałości 

o posiadane budynki i ich otoczenie 

2. W konkursie mogą brać udział: 

1) I kategoria - właściciele lub użytkownicy gospodarstw rolnych – najładniejsza 

zagroda,  

2) II kategoria - właściciele lub użytkownicy domów jednorodzinnych 

i wielorodzinnych – najładniejsza posesja. 

3. Terminarz konkursu: 

1) od 4 maja 2018 r. do 30 maja 2018 r. – zgłoszenia do konkursu przyjmowane 

będą w siedzibie Urzędu Gminy Łapsze Niżne, ul. Jana Pawła II 20 

w godzinach pracy Urzędu, 

2) od 5 czerwca 2018 r. do 31 lipca 2018 r. – wizja lokalna zgłoszonych do 

konkursu obiektów w celu ich oceny przez Komisję, 

3) od 1 sierpnia 2018 r. do 10 sierpnia 2018 r. – rozstrzygnięcie konkursu 

i wyłonienie laureatów, 

4) 26 sierpnia 2018 r. – uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień w trakcie 

Gminnych Dożynek połączonych z Pożegnaniem Lata. 

4.  W konkursie mogą brać udział wszyscy właściciele nieruchomości zlokalizowanych 

na terenie Gminy Łapsze Niżne, o których mowa w punkcie 2, z wyłączeniem: 

1) członków Komisji oraz Radnych Gminy Łapsze Niżne i ich współmałżonków, 

2) pracowników Urzędu Gminy w Łapszach Niżnych oraz ich współmałżonków, 

3) laureatów dotychczasowego konkursu z ostatnich trzech lat. 

5. Warunkiem zgłoszenia do konkursu będzie wypełnienie przez uczestnika karty 

zgłoszeniowej, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu i dostarczenie jej 

do Urzędu Gminy w Łapszach Niżnych w formie pisemnej – wypełniony formularz 

własnoręcznie podpisany, przesłany lub złożony osobiście na adres organizatora, 

6.  Zgłoszenia do konkursu może dokonać: 

1) właściciel nieruchomości, 

2) sołtys wsi, radny gminy lub inna osoba – za zgodą właściciele nieruchomości. 

7. Obejścia oceniane będą według kryteriów: 

1) I kategoria: 

 

 

 

 



 

 

 

Lp. Kryterium oceny 

Ilość punktów 

możliwych do 

uzyskania 

1. Ogólna estetyka gospodarstwa  

- zagospodarowanie zagrody wiejskiej (budynki 

gospodarcze, podwórze, ogrodzenie) 

- ład i porządek w obejściu (uporządkowanie sprzętu 

rolniczego) 

0 – 20 

2. Dobór roślin zdobiących ogród przez cały okres 

wegetacji, ich różnorodność 

0 – 10 

3. Dobór roślin charakterystycznych dla ogrodów 

wiejskich (dawne i zapomniane gatunki bylin, ziół, 

krzewów i drzew) 

0 – 30 

4. Kompozycje roślinne 0 – 10 

5. Ukwiecenie balkonów i parapetów 0 – 10 

6. Obecność drzew i krzewów 0 – 5 

 

2) II kategoria: 

 

Lp. Kryterium oceny 

Ilość punktów 

możliwych do 

uzyskania 

1. Ogólna estetyka – ład i porządek na posesji 0 – 10 

2. Dobór roślin zdobiących ogród przez cały okres 

wegetacji, ich różnorodność 

0 – 10 

3. Dobór roślin charakterystycznych dla ogrodów 

wiejskich (dawne i zapomniane gatunki bylin, ziół, 

krzewów i drzew) 

0 – 30 

4. Kompozycje roślinne 0 – 10 

5. Ukwiecenie balkonów i parapetów 0 – 10 

6. Obecność drzew i krzewów 0 – 5 

 

8. Komisja dokona przeglądu zgłoszonych obiektów co najmniej jeden raz w okresie 

trwania konkursu, w terminie, o którym mowa w punkcie 3 regulaminu, w składzie co 

najmniej 3 – osobowym.  

9. W przypadku równej ilości otrzymanych punktów w każdej z kategorii, Komisja przez 

głosowanie wyłoni zwycięzcę. 

10. Komisja sporządza protokół z przebiegu konkursu i przedkłada Wójtowi Gminy 

Łapsze Niżne oraz Przewodniczącemu Rady Gminy.  

11. Arkusze oceny, o których mowa w punkcie 9 stanowią załącznik nr 2 i 3 do 

regulaminu. 

12. W konkursie ustala się następujące miejsca i nagrody pieniężne w formie bonów, 

odrębnie dla każdej kategorii, o której mowa w punkcie 2 Regulaminu 

w następujących wysokościach: 

1) za I miejsce – 600 zł, 

2) za II miejsce –  500 zł, 

3) za III miejsce – 400 zł.  

13. Komisja zastrzega sobie prawo przyznania wyróżnień.  

 



 

 

14. Przystępując do konkursu uczestnik przyjmuje wszystkie postanowienia regulaminu 

oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora na 

potrzeby konkursu, w tym na publikację imienia i nazwiska z miejscem zamieszkania 

oraz wykonanych w trakcie trwania konkursu zdjęć. 

15. Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej Gminy Łapsze Niżne. 

16. Zgłoszenia niespełniające warunków wskazanych powyżej lub dostarczone po 

terminie nie będą brane pod uwagę i rozpatrywane. Od postanowienia Komisji 

konkursowej nie przysługuje odwołanie. Komisja nie uzasadnia decyzji o nie 

przyznaniu nagrody. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu „Na najbardziej zadbane obejście” 

 

KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU 

„NA NAJBARDZIEJ ZADBANE OBEJŚCIE” 
 

Termin zgłoszenia: od 4 maja 2018 r. do 30 maja 2018 r. 

 

Zgłoszenie dotyczy kategorii (odpowiednie proszę podkreślić): 

1) najładniejsza zagroda 

2) najładniejsza posesja 

 

Dane osobowe właściciela:  

 

Imię i nazwisko właściciela  

 

Adres zamieszkania  

 

Adres zgłoszonego ogródka 

przydomowego 

 

Telefon kontaktowy  

 

e-mail  

 

 

 

Potwierdzam, że zapoznałem się z Regulaminem i warunkami uczestnictwa w Konkursie 

opublikowanymi na stronie ………………………………. oraz akceptuję je w całości. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb konkursu, zgodnie 

z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 

z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) 

 

……………………………………………… 
(podpis właściciela nieruchomości) 

 

Dane osobowe zgłaszającego:* 

 

Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………... 

Adres: …………………………………………………………………………………………... 

Numer telefonu: ………………………………………………………………………………... 

  

……………………………………………… 
   (podpis zgłaszającego) 

 

 
*wypełnić tylko jeśli zgłoszenia nie dokonuje właściciel 



 
 

 

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu „Na najbardziej zadbane obejście” 
 

 

 

ARKUSZ OCENY GOSPODARSTWA ROLNEGO 

 ……………………… 
 

Lp. Kryterium oceny 

Ilość punktów 

możliwych do 

uzyskania 

punktacja  

1. Ogólna estetyka gospodarstwa  

- zagospodarowanie zagrody wiejskiej (budynki 

gospodarcze, podwórze, ogrodzenie) 

- ład i porządek w obejściu (uporządkowanie sprzętu 

rolniczego) 

0 – 20  

2. Dobór roślin zdobiących ogród przez cały okres 

wegetacji, ich różnorodność, 

0 – 10  

3. Dobór roślin charakterystycznych dla ogrodów 

wiejskich (dawne i zapomniane gatunki bylin, ziół, 

krzewów i drzew) 

0 – 30  

4. Kompozycje roślinne, 0 – 10  

5. Ukwiecenie balkonów i parapetów, 0 – 10  

6. Obecność drzew i krzewów 0 – 5  

 Razem   

 

 

Każdy członek komisji przyznaje punkty według powyższej punktacji. Punkty uzyskane od 

każdego z członków komisji sumuje się. Jedno gospodarstwo może otrzymać maksymalnie 85 

punktów. W przypadku równej liczby punktów laureatów poszczególnych miejsc wyłania się 

w drodze głosowania.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpisy członków Komisji 

 

    

 

 



 

 

Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu „Na najbardziej zadbane obejście” 
 

 

 

ARKUSZ OCENY POSESJI 

 ……………………… 
 

Lp. Kryterium oceny 

Ilość punktów 

możliwych do 

uzyskania 

punktacja  

1. Ogólna estetyka – ład i porządek na posesji, 0 – 10  

2. Dobór roślin zdobiących ogród przez cały okres 

wegetacji, ich różnorodność, 

0 – 10  

3. Dobór roślin charakterystycznych dla ogrodów 

wiejskich (dawne i zapomniane gatunki bylin, ziół, 

krzewów i drzew) 

0 – 30  

4. Kompozycje roślinne, 0 – 10  

5. Ukwiecenie balkonów i parapetów, 0 – 10  

6. Obecność drzew i krzewów 0 – 5  

 Razem   

 

 

 

Każdy członek komisji przyznaje punkty według powyższej punktacji. Punkty uzyskane od 

każdego z członków komisji sumuje się. Jedno gospodarstwo może otrzymać maksymalnie 75 

punktów. W przypadku równej liczby punktów laureatów poszczególnych miejsc wyłania się 

w drodze głosowania.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpisy członków Komisji 

    

 


