ZARZĄDZENIE NR 57/2019
WÓJTA GMINY WEJHEROWO
z dnia 6 maja 2019 r.
w sprawie sprawie ustalenia regulaminu gminnej edycji konkursu „Piękna Wieś” w 2019 r.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U.
z 2019 r., poz. 506),
Wójt Gminy Wejherowo
zarządza, co następuje:
§ 1. Ustanawia się regulamin gminnej edycji konkursu „Piękna Wieś” w 2019 r. o następującej treści:
1. Celem konkursu jest poprawa estetyki wsi poprzez podejmowanie prac porządkowych, higieniczno sanitarnych. Laureaci konkursu gminnego w kategorii „Zagroda rolnicza” i „Wieś” zostaną zgłoszeni do edycji
powiatowego konkursu.
2. Organizację
konkursu
przeprowadza
Wójt
Gminy
Wejherowo
z Komisją Gospodarki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Wejherowo.
3. Obsługę
administracyjną
konkursu
i Środowiska Urzędu Gminy Wejherowo.
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4. Ustala się następujące kategorie konkursu:
1) zagroda rolnicza,
2) prywatna posesja mieszkalna,
3) wieś.
5. Warunkiem przeprowadzenia konkursu w poszczególnych kategoriach są co najmniej trzy zgłoszenia w skali
Gminy. W przypadku nie spełnienia tego warunku, tj. mniejszej ilości zgłoszeń, konkurs w danej kategorii
nie zostanie przeprowadzony.
6. Uczestnicy konkursu:
1) W konkursie mogą brać udział zagrody wiejskie rolnicze, w tym gospodarstwa agroturystyczne i prywatne
posesje mieszkalne oraz wsie z terenu Gminy Wejherowo. Uczestnikami Konkursu nie mogą być kwatery
turystyki wiejskiej oraz laureaci I miejsc zdobytych w poprzednich: dwóch edycjach konkursu w kategorii
zagroda rolnicza oraz trzech edycjach konkursu w kategorii prywatna posesja mieszkalna. W kategorii „wieś”
wyłączeniu podlega zwycięzca z roku poprzedniego.
2) Wyznacza się limit pięciu zgłoszeń w poszczególnych kategoriach dla Sołectw Bolszewo i Gościcino oraz
trzech zgłoszeń dla pozostałych Sołectw.
3) Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie deklaracji u sołtysa wg. wzorów stanowiących załączniki
nr 2-3 Regulaminu. Termin przyjmowania przez sołtysów deklaracji upływa dnia 10 czerwca 2019 roku.
Deklaracje są dostępne u sołtysów poszczególnych wsi oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Wejherowo.
4) Sołtysi składają do dnia 12 czerwca 2019 roku w Urzędzie Gminy Wejherowo otrzymane zgłoszenia do
konkursu „Piękna Wieś 2019” w ilości wskazanej w pkt 1 i pkt 2. W przypadku większej ilości zgłoszeń niż
ustalony limit - sołtys wraz z radą sołecką i przedstawicielem mieszkańców sołectwa dokona wstępnej selekcji
zgłoszeń wg. ustalonych przez siebie kryteriów.
7. Ocena konkursu:
1) Do oceny konkursu zostanie powołana przez Wójta Gminy Wejherowo Komisja Konkursowa, zwana dalej
„Komisją”.
2) Konkurs zostanie zakończony wytypowaniem laureatów w drodze głosowania Komisji Konkursowej. Każdemu
członkowi Komisji przysługuje jeden głos. W przypadku uzyskania równych głosów przez kandydatów,
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o zwycięstwie decyduje głos przewodniczącego Komisji. W sytuacji, gdy do Komisji Konkursowej zostanie
zaproszony właściwy miejscowo Sołtys, nie posiada on prawa do głosowania na terenie swojego Sołectwa.
3) Komisja dokona oceny w każdej z kategorii konkursu, o której mowa w pkt 1.4 w terminie do 20 czerwca
2019 r.
4) Wyniki Konkursu zostaną przedstawione przez Komisję Wójtowi Gminy Wejherowo, do dnia 21 czerwca
2019 r., celem akceptacji.
5) Laureaci konkursu w kategoriach: „Zagroda rolnicza” i „Wieś” zostaną do dnia 25 czerwca 2019 roku
zgłoszeni do eliminacji powiatowych.
8. Nagrody:
1) Za zajęcie I, II, III miejsca w poszczególnych kategoriach zostaną przyznane nagrody, o wartości podanej
w pkt 3.
2) Ponadto w kategorii „zagroda rolnicza” i „prywatna posesja mieszkalna”, na wniosek Komisji mogą zostać
przyznane wyróżnienia.
3) Ustala się wartość nagród w poszczególnych kategoriach konkursu:
a) „Wieś”:
- za zajęcie I miejsca - 3.500,00 zł,
- za zajęcie II miejsca - 3.000,00 zł,
- za zajęcie III miejsca - 2.500,00 zł.
b) „Zagroda rolnicza”:
- za zajęcie I miejsca - 1000,00 zł,
- za zajęcie II miejsca - 800,00 zł,
- za zajęcie III miejsca - 600,00 zł,
c) „Prywatna posesja mieszkalna”:
- za zajęcie I miejsca - 800,00 zł,
- za zajęcie II miejsca - 700,00 zł,
- za zajęcie III miejsca - 600,00 zł.
d) Wyróżnienia - łącznie do 1500,00 zł, przy czym wartość jednego wyróżnienia nie może przekroczyć
300,00 zł.
4) Nagrody w kategorii „Wieś” w formie finansowej przeznaczone są na wydatki sołectwa, na cele określone
przez radę sołecką. O wysokości nagrody i sposobie jej wykorzystania sołtys zobowiązany jest powiadomić
mieszkańców na najbliższym zebraniu wiejskim.
5) Nagrody w kategoriach „zagroda rolnicza” i „prywatna posesja mieszkalna” oraz wyróżnienia przyznawane są
w formie bonów towarowych.
§ 2. Ustala się następujące załączniki do regulaminu, o którym mowa w § 1, stanowiące jego integralną część:
1. Załącznik nr 1 - Karta zgłoszeniowa do Konkursu „Piękna Wieś 2019” w kategorii „Wieś”,
2. Załącznik nr 2 - Karta zgłoszeniowa do Konkursu „Piękna Wieś 2019” w kategorii „Prywatna posesja
mieszkalna”,
3. Załącznik nr 3 - Karta zgłoszeniowa do Konkursu „Piękna Wieś 2019” w kategorii „Zagroda rolnicza”,
4. Załącznik nr 4 - Kryteria do oceny w Konkursie „Piękna Wieś 2019” w kategorii „Wieś”.
5. Załącznik nr 5 - Kryteria do oceny w Konkursie „Piękna Wieś 2019” w kategorii „Zagroda rolnicza”.
6. Załącznik nr 6 - Kryteria do oceny w Konkursie „Piękna Wieś 2019” w kategorii „Prywatna posesja
mieszkalna”.
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§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt
Henryk Skwarło
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