

                                           Uchwała Nr  XXIII/147/08
Rady Miejskiej w Korfantowie
      z dnia 30 maja 2008 roku

w sprawie konkursu na najbardziej zadbaną zagrodę wiejską i dom jednorodzinny na wsi.

Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591, ze zm. Dz. U. z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568; Dz. U. z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, 
Nr 167 poz. 1759; Dz. U. z 2005 roku Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 roku Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337 oraz z 2007 roku Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218 / Rada Miejska uchwala jak poniżej:

§ 1

Ogłasza się konkurs na najbardziej zadbaną zagrodę wiejską i dom jednorodzinny na wsi.

§ 2

W konkursie mogą uczestniczyć mieszkańcy terenów wiejskich Gminy Korfantów.

§ 3 

Zgłoszenia zagród lub domów jednorodzinnych do konkursu mogą dokonać:
- właściciele lub dzierżawcy nieruchomości,
- sołtys wsi po uzyskaniu zgody właściciela lub dzierżawcy nieruchomości.

§ 4

Powołuje się Gminną Komisję Konkursową w następującym składzie:
1. Adam Zioło - Przewodniczący Komisji
2. Gracjan Kurzeja - Z-ca Przewodniczącego
3. Piotr Bugaj - Członek Komisji 
4. Ewa Szczepańska - Członek Komisji 
5. Piotr Wójcik - Członek Komisji
6. Kazimierz Jankowski - Członek Komisji
7. Andrzej Kruczkiewicz - Członek Komisji.

§ 5

Regulamin konkursu oraz kryteria oceny zagród i domów jednorodzinnych zawierają załącznik Nr 1, 2, 3, 4 do niniejszej uchwały.

§ 6

Traci moc uchwały Nr XXXIV/238/98 Rady Miejskiej w Korfantowie 
z dnia 27 marca 1998r. w sprawie konkursu na najbardziej zadbaną zagrodę wiejską.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Korfantowa.

§ 8

	Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
	Uchwałę ogłasza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim 

w Korfantowie oraz na tablicach ogłoszeń w sołectwach.


   							     Przewodniczący:
                                                                             								         					     /-/ Jan Oleksów


                                                                Załącznik Nr 1 
                                                                                                           do uchwały Rady Miejskiej 
                                                                                                                  w Korfantowie Nr XXIII/147/08
                                                                                                                   z dnia 30 maja 2008 roku

REGULAMIN
konkursu na najbardziej zadbaną zagrodę wiejską.

1. W konkursie biorą udział zagrody zgłoszone przez właścicieli lub dzierżawców     
    nieruchomości, sołtysów do dnia 30 czerwca każdego roku.

2. Właściciel lub dzierżawca zagrody wyraża zgodę na udział w konkursie przez    
    podpisanie deklaracji konkursowej.

3. Gminna Komisja Konkursowa w miesiącu lipcu każdego roku dokona oceny  
    zagród i przyzna nagrody.

4. Zwycięzcom konkursu na najbardziej zadbaną zagrodę wiejską za zajęcie miejsca    
    I – III będą przysługiwały nagrody rzeczowe:  
    Za zajęcie miejsc IV – V zostaną wręczone wyróżnienia.
    Wysokość nagród rzeczowych zostanie ustalona przez Burmistrza Korfantowa.

5. Wręczenie nagród następować będzie podczas dożynek gminnych lub sesji Rady    
    Miejskiej w Korfantowie.

6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do darmowej publikacji fotografii oraz  
    organizacji wycieczek do nagrodzonych zagród.



    								    Przewodniczący:
                                                                             								    						     /-/ Jan Oleksów















            Załącznik Nr 2
                                                                                                          do uchwały Rady Miejskiej 
                                                                                                                 w Korfantowie Nr XXIII/147/08
                                                                                                         z dnia 30 maja 2008 roku

KRYTERIA
oceny i punktacja w konkursie na najbardziej zadbaną zagrodę wiejską.

1. Zabudowa zagrody wiejskiej:
a) zagospodarowanie budynków oraz otoczenia
    (trawniki, kwietniki, krzewy i drzewa ozdobne oraz balkony)	0 do 5 pkt
b) kształt architektoniczny,							0 do 5 pkt
c) funkcjonalność obiektów.						0 do 5 pkt
2. Stan techniczny:
           a) część mieszkalna,							0 do 5 pkt
           b) część gospodarcza.							0 do 5 pkt
3. Obiekty sanitarne:
a) Prawidłowa gospodarka ściekami:
    - przydomowa oczyszczalnia ścieków,				5 pkt
    - szambo,									3 pkt
b) pojemnik na odpady komunalne bądź 				
    umowa lub rachunki za wywóz odpadów				5 pkt
c) kompostownik.								3 pkt
4. Wskazania sanitarne i budowlane:
a) odległości zgodne z wymogami budowlanymi,			0 do 5 pkt
b) zbiornik na gnojowicę,							0 do 5 pkt
c) miejsce składowania obornika,						0 do 5 pkt
d) silosy.									0 do 5 pkt
e) książka obiektów,							1 pkt
f) zabezpieczenia przeciwpożarowe.					2 pkt
5. Miejsca rekreacyjno-wypoczynkowe:	
a) kącik rekreacyjno – wypoczynkowy.					0 do 5 pkt
6. Mała architektura:
a) ścieżki w obrębie budynków mieszkalnych, altanki.			0 do 5 pkt
b) utwardzone place części gospodarczej,				0 do 5 pkt

7. Zagrody nie spełniające warunków określonych w pkt 3 lit. a i b nie będą oceniane 
     przez Komisję Konkursową.					


Najwyższa możliwa do osiągnięcia suma punktów 76 pkt.

 								       Przewodniczący:
                                                                             								        						      /-/ Jan Oleksów


                                                                                        Załącznik Nr 3 
                                                                                                           do uchwały Rady Miejskiej 
                                                                                                                  w Korfantowie Nr XXIII/147/08
                          z dnia 30 maja 2008 roku  

REGULAMIN
konkursu na najbardziej zadbany dom jednorodzinny na wsi.

1. W konkursie biorą udział zagrody zgłoszone przez właścicieli lub dzierżawców 
    nieruchomości, sołtysów do dnia 30 czerwca każdego roku.

2. Właściciel lub dzierżawca zagrody wyraża zgodę na udział w konkursie przez  
    podpisanie deklaracji konkursowej.

3. Gminna Komisja Konkursowa w miesiącu lipcu każdego roku dokona oceny    
    zagród i przyzna nagrody.

4. Zwycięzcom konkursu na najbardziej zadbaną zagrodę wiejską za zajęcie miejsca    
    I – III będą przysługiwały nagrody rzeczowe:  
    Za zajęcie miejsc IV – V zostaną wręczone wyróżnienia.
    Wysokość nagród rzeczowych zostanie ustalona przez Burmistrza Korfantowa.

5. Wręczenie nagród następować będzie podczas dożynek gminnych lub sesji Rady   
    Miejskiej w Korfantowie.

6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do darmowej publikacji fotografii oraz  
    organizacji wycieczek do nagrodzonych zagród. 


    								    Przewodniczący:
                                                                             								         						    /-/ Jan Oleksów























            Załącznik Nr 4
                                                                                                            do uchwały Rady Miejskiej 
w Korfantowie Nr XXIII/147/08
z dnia 30 maja 2008 roku 

KRYTERIA
oceny i punktacja w konkursie na najbardziej zadbany dom jednorodzinny na wsi.

1. Zabudowa i zagospodarowanie działki siedliskowej:
a) architektura,								0 do 5 pkt
b) zagospodarowanie.							0 do 5 pkt   2. Stan techniczny i estetyka budynków:
a) wygląd zewnętrzny budynku,						0 do 5 pkt
b) stan techniczny budynku,						0 do 5 pkt
3. Obiekty sanitarne:
a) Prawidłowa gospodarka ściekami:
    - przydomowa oczyszczalnia ścieków					5 pkt
    - szambo									3 pkt
b) pojemnik na odpady komunalne bądź 				5 pkt
    umowa lub rachunki za wywóz odpadów				
d) kompostownik.								2 pkt
4. Estetyka:
a) trawniki, kwietniki, krzewy i drzewa ozdobne,			0 do 5pkt
b) balkony,									0 do 5pkt
5. Miejsca rekreacyjno – wypoczynkowe:					
a) wypoczynkowe,								0 do 5pkt
b) rekreacyjne. 								0 do 5pkt
6. Mała architektura:								
a) ścieżki w obrębie budynków mieszkalnych oraz podjazdy		0 do 5pkt     	b) altanki.									0 do 5 pkt

7. Zagrody nie spełniające warunków określonych w pkt 3 lit. a i b nie będą oceniane 
     przez Komisję Konkursową.	

Najwyższa możliwa do osiągnięcia suma punktów 62 pkt.


       									 Przewodniczący:
                                                                             														                /-/ Jan Oleksów



