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REGULAMIN KONKURSU W GMINIE TRZEBIECHÓW NA: 

„Najczystsze Sołectwo” 

1. Cele konkursu.  

Celem konkursu jest podnoszenie życia kulturalnego na wsi oraz ich 

estetyzacja. Konkurs ma także na celu propagowanie czystości i porządku w Gminie 

oraz zmobilizowanie społeczności lokalnej do aktywnego udziału w życiu wsi oraz 

organizowanie życia kulturalnego sołectwa i uwrażliwianie jego mieszkańców  

na estetykę otoczenia i dbałość o środowisko. 

Pozytywna mobilizacja mieszkańców jest wielką wartością społeczną,  

a wspólne działanie ku poprawie wizerunku swojej miejscowości kształtują 

świadomość obywatelską, kulturową i obyczajową. Konkurs ma także na celu 

kształtowanie, rozwijanie i pielęgnowanie tożsamości lokalnej, zachowanie wartości 

środowiska kulturowego i przyrodniczego.  

 

2. W kategorii konkursu „Najczystsze Sołectwo” 

oceniana będzie: 

− ilość złożonych deklaracji na odbiór i zagospodarowanie odpadów przez 

mieszkańców danej miejscowości, 

− wskaźnik wpłat za odpady, 

− praca własna włożona w czysty i schludny wygląd miejscowości, 

− inicjatywa i zaangażowanie jak największej części danej społeczności i jak 

najbardziej widoczne efekty, 

− pomysłowość w jak najlepszym ukazaniu wsi, a przez to jej promowaniu, − ogólny 

wygląd, ład, porządek i estetyka miejsc publicznych (placów, przystanków, 

skwerów, szkół, dróg, tereny wokół sklepów, tablic informacyjnych), 

− ogólna estetyka i czystość posesji, budynków mieszkalnych i gospodarczych, płotów, 

ogrodów, sadów).  

 

3. Organizatorzy konkursu.  

Organizatorem konkursu jest Wójt Gminy Trzebiechów.  

4. Charakter i czas trwania konkursu:  

Konkurs obejmuje swoim zasięgiem Gminę Trzebiechów, zgłoszenia do konkursu 

należy składać do dnia 31 maja 2019r. Ogłoszenie wyników nastąpi na dożynkach 

gminnych. 

5. Warunki udziału w konkursie.  

a) w konkursie mogą brać udział sołectwa z Gminy Trzebiechów, 

b) sołectwo do konkursu pisemnie zgłasza Sołtys lub Rada Sołecka, 

c) warunkiem udziału w konkursie jest złożenie deklaracji (według załączonego 

wzoru) do Sołtysa lub w sekretariacie Urzędu Gminy, 

d) w konkursie nie mogą uczestniczyć członkowie komisji.  



6. Komisja Konkursowa. 

a) wyboru zwycięzców konkursu dokona Komisja Konkursowa powołana przez 

Wójta Gminy Trzebiechów,  

b) komisja dokona przeglądu danego sołectwa, w obecności Sołtysa bądź członka 

Rady Sołeckiej, 

c) komisja sporządza protokół z przebiegu konkursu, 

d) wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej 

Gminy Trzebiechów www.trzebiechow.pl, 

e) komisja ogłosi wyniki konkursu na dożynkach gminnych . 

 7. Nagrody:  

W kategorii najczystsze sołectwo zwycięzca otrzyma nagrodę wartości 1.000 zł, 

Wygrana w kategorii Wsi może zostać przeznaczona wyłącznie na cele związane  

z działalnością statutową sołectwa.  

8. Postanowienia końcowe. 

a) organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. 

b) sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie oraz kwestie sporne rozstrzyga 

Przewodniczący Komisji Konkursowej. 

 

 

http://www.trzebiechow.pl/

