Załącznik do UCHWAŁY NR VII/108/2011
RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE
z dnia 29 kwietnia 2011r.

„Piękniejsza Gmina Gogolin”
Regulamin konkursu „Na najbardziej aktywne Sołectwo/Dzielnicę,
Grupę Liderów i kreatywnego Sołtysa/
Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy w Gminie Gogolin”
I. Informacje ogólne
1. Konkurs obejmuje wybór najaktywniejszego sołectwa/dzielnicę, grupę liderów i
kreatywnego sołtysa/przewodniczącego zarządu dzielnicy w gminie Gogolin.
2. Organizatorem konkursu jest Gmina Gogolin.
II. Cele konkursu
1. Aktywizacja i pobudzenie zaangażowania mieszkańców gminy Gogolin
do podejmowania inicjatyw na rzecz rozwoju własnych miejscowości/dzielnic i do
budowania społeczeństwa obywatelskiego.
2. Wzmocnienie współpracy mieszkańców i władz samorządowych.
3. Promocja Gminy Gogolin.
III. Przedmiot konkursu
1. Przedmiotem konkursu jest ocena każdego roku, począwszy od 2011r., aktywności
sołectwa/dzielnicy, grupy liderów i kreatywnego sołtysa/przewodniczącego zarządu
dzielnicy w gminie Gogolin przez okres 3 lat tj. do 2014r.
2. Oceniane będą działania zainicjowane przez sołectwo/dzielnicę.
3. Kryteria oceny i punktacja:

Punktacja
Lp.

Kryteria oceny

Sołectwo

Grupa
Liderów

Sołtys

1. Promocja

0 - 22

0 - 14

0-8

1) własna strona www i jej aktualizacja

0 - 10

0–7

0-3

2) gazetki, publikacje, foldery, widokówki, mapy informacyjne

0–5

0-3

0-2

publikowane materiały multimedialne, materiały o zasobach
3) regionu (tradycje, gwara, produkty lokalne, architektura,
twórczość ludowa)

0-5

0-3

0-2

4) kalendarium imprez.

0-2

0-1

0-1

2. Ekologia

0 - 20

0 - 12

0-8

przedsięwzięcia proekologiczne – edukowanie mieszkańców
(dbałość o środowisko):
1) a) dzieci przedszkolne,
b) dzieci szkolne i gimnazjalne,
c) dorośli.

0-5
0-5
0–5

0-3
0-3
0–3

0-2
0-2
0-2
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2) konkursy i wystawy plastyczne, prelekcje i inne

0–5

0–3

0-2

3. Aktywność

0 - 55

0 - 32

0 - 23

0 - 10

0-7

0-3

wspólne inicjatywy na rzecz podniesienia poziomu jakości
2) życia mieszkańców - imprezy organizowane w
sołectwie/dzielnicy.

0 - 10

0-6

0-4

czynny udział w przedsięwzięciach organizowanych przez
gminę Gogolin - wspomaganie organizacji imprez lokalnych
3)
np. o charakterze kulturalnym, integracyjnym,
wzmacniających lokalne tradycje i budujących więzi lokalne.

0 - 20

0 - 10

0 - 10

1)

zagospodarowanie wolnego czasu dzieciom w okresie letnim i
zimowym (ferie, wakacje) – własne inicjatywy

4)

realizacja przedsięwzięć i podjętych inicjatyw poza budżetem
jst o zasięgu lokalnym/regionalnym – np. kontakty partnerskie

0 - 10

0-5

0-5

5)

aktywnie działające na rzecz sołectwa/dzielnicy organizacje
pozarządowe lub grupy nieformalne w sołectwie/dzielnicy

0-5

0-4

0-1

4.

Innowacyjność czyli wprowadzenie nowych rozwiązań nie
spotykanych wcześniej na tym obszarze.

0 - 30

0 - 18

0 - 12

Kultywowanie i promowanie tradycji kulturowej, obyczajów i
1) produktów charakterystycznych dla obszaru (twórczość
ludowa, produkty tradycyjne, chóry, zespoły taneczne itp.);

0 - 10

0-6

0-4

wymiana doświadczeń, dobrych wzorców i praktyk pokazywanie sołectwa jako miejsca ciekawego, aby stało się
2)
atrakcyjnym miejscem dla mieszkańców, turystów,
inwestorów itp.

0 - 10

0-5

0-5

3)

innowacyjność pomysłów i stopień wykorzystania dotacji
udzielonych przez instytucje,

0 - 10

0-7

0-3

5.

Zagospodarowanie przestrzeni – estetyka i dbałość o
kształtowanie krajobrazu oraz ładu przestrzennego

0 - 30

0 - 20

0 - 10

1)

Przestrzeń publiczna – miejsca małej rekreacji, zadbane tereny
i obiekty publiczne,

0 - 10

0-5

0-5

0 - 10

0 - 10

X

0 - 10

0–5

0-5

0 - 35

0 - 24

0 - 11

2) Przestrzeń prywatna – zadbane posesje,
3)

Zadbane ulice, elementy kwitnące w przestrzeni wiejskiej,
tereny zielone

6. Akcja „Wieś Przyszłości”- miejscowość, która potrafi
wywołać i utrzymać zainteresowanie sobą jako
atrakcyjnym miejscem inwestycji, kooperacji,
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zamieszkania i pracy, a przez to jest żywotna i ma
zdolność trwałego rozwoju.
1)

Wspólne spotkania społeczności lokalnej w ogólnodostępnych
salach

0-5

0-3

0-2

Zorganizowane przywództwo wsi będące organizacją
pozarządową ze statusem osobowości prawnej lub
2) dysponujące możliwościami oddziaływania przez taką / takie
organizacje, zarządzające rozwojem miejscowości przy
zaangażowaniu ogółu,

0-5

0-3

0-2

Sprecyzowana wizja wsi/dzielnicy i wynikająca z niej
3) strategia rozwoju, sporządzone i realizowane plany działania
krótkookresowego i długookresowego.

0-5

0-3

0-2

Działania mające na celu promocję miejscowości/dzielnicy
4) jako „Wsi Tematycznej” (miejscowy produkt, promocja
podczas imprez kulturalnych itp.)

0 - 20

0 - 15

0-5

7. Wolontariat na rzecz lokalnej społeczności

0 - 10

0-5

0-5

Umiejętność zaprezentowania dorobku wsi podczas
8. wizytacji komisji konkursowej oraz jakość przedłożonych
materiałów

0 - 10

0-7

0-3

0-182

0-112

0-70

SUMA

IV. Warunki uczestnictwa
1. Do
konkursu może przystąpić sołectwo/dzielnica, grupa liderów i
sołtys/przewodniczący zarządu dzielnicy z terenu gminy Gogolin.
2. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacja postanowień niniejszego
regulaminu.
3. Zgłoszenia sołectwa/dzielnicy, sołtysa/przewodniczącego rady sołeckiej i grupy
liderów dokonuje rada sołecka/zarząd dzielnicy na podstawie formularza
zgłoszeniowego, stanowiącego Załącznik nr 2 do regulaminu konkursu do dnia 20
czerwca 2011 r.
4. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska
i informacji o zwycięzcach konkursu, a także przetwarzania i udostępniania
informacji, które są przedmiotem konkursu oraz umieszczanie ich w materiałach
informacyjnych i promocyjnych organizatora oraz w mediach i internecie.
5. Prawo interpretacji regulaminu konkursu, bądź rozstrzygania kwestii nie ujętych w
regulaminie, przysługuje przewodniczącemu komisji konkursowej.
6. Każde sołectwo/dzielnica do 30 października każdego roku podczas oceny,
sporządza dokumentację zgodnie z kartą oceny i przedstawia komisji konkursowej.
7. Sporządzenie materiałów dokumentujących jest obligatoryjne.
8. Materiał sporządza się dla każdej kategorii zgłoszenia w postaci opisu maksymalnie strona A4 maszynopisu czcionka Arial 10, interlinia 1,5 lub pisane
ręcznie dwie strony A4, na każde kryterium oceny wyszczególnione w pkt. 2 rozdz.
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III regulaminu. Opis może być ilustrowany maksymalnie 2 fotografiami na każde
kryterium oceny umieszczonymi na karcie formatu A4. Ilustracje winny posiadać
opis.
9. Materiał powinien zostać dostarczony organizatorowi w wersji papierowej
(podpisany przez przedstawiciela sołectwa/dzielnicy).
10. Do materiałów należy dołączyć dokumentacje zdjęciową na nośniku CD wraz z
oświadczeniem stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu konkursu.
V. Komisja konkursowa
1. Komisję konkursową powołuje Burmistrz Gogolina.
2. Każde sołectwo/dzielnica zgłasza jednego członka komisji konkursowej, na podstawie
uchwały sołeckiej/uchwały dzielnicy do dnia 31 maja 2011r. Burmistrz Gogolina
powołuje dodatkowo dwóch członków komisji konkursowej.
3. Członkowie komisji na pierwszym posiedzeniu wybierają przewodniczącego komisji
konkursowej.
4. Komisja konkursowa ustala harmonogram prac, w tym wizji terenowych oraz za
pośrednictwem gminy zawiadamia zainteresowanych o planowanych terminach wizyt.
5. Komisja dokonuje oceny zgłoszonych do konkursu sołectw/dzielnic, grup liderów i
kreatywnych sołtysów/przewodniczących zarządów dzielnic po weryfikacji
dostarczonych materiałów dokumentacyjnych oraz dokonanej wizji terenowej zgodnie
z kryteriami, o których mowa w pkt.2 rozdz. III regulaminu konkursu w obecności
reprezentanta wsi/dzielnicy. Nieobecność reprezentanta wsi/dzielnicy nie wstrzymuje
prac komisji.
6. Komisja ma prawo wyłonić grono finalistów i dokonać ponownej wizji terenowej,
celem ostatecznego wyłonienia laureatów.
7. Komisja dokonuje oceny w składzie nie mniejszym niż 7 osoby.
8. Każdy członek komisji podpisuje deklarację bezstronności stanowiącą Załącznik nr 4
do niniejszego regulaminu konkursu. Członek komisji konkursowej z danego sołectwa
nie bierze udziału w ocenie swojej miejscowości/ dzielnicy.
9. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Gminy Gogolin.
10. Komisja konkursowa pracuje na podstawie niniejszego regulaminu ustanowionego
przez organizatora konkursu.
11. Komisja konkursowa ustala oceny najaktywniejszego sołectwa/dzielnicy, grup liderów
i kreatywnego sołtysa/przewodniczącego zarządu dzielnicy:
• do 31 marca 2012 r. ustala oceny za 2011 r.
• do 31 marca 2013 r. ustala oceny za 2012 r.
• do 31 maja 2014 r. ustala końcowy wynik oceny.
VI. Zasady przyznawania nagród
1. Wyboru laureatów konkursu dokonuje komisja konkursowa.
2. Decyzja komisji konkursowej o przyznaniu nagród jest ostateczna i nie przysługuje od
niej odwołanie.
3. Komisja konkursowa przyzna środki finansowe dla najbardziej aktywnych
sołectw/dzielnic, które można przeznaczyć na zakupy materialne i inwestycje w
danym sołectwie, zgodnie z ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.
(Dz.U.09.157.1240) i ustawą o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r.
(Dz.U.01.142.1591), w wysokości:
• I miejsce – 100.000,00 zł brutto
• II miejsce – 75.000,00 zł brutto
• III miejsce – 50.000,00 zł brutto
• Wyróżnienie – 25.000,00 zł brutto.
4. Komisja konkursowa przyzna środki finansowe dla najbardziej aktywnych grup
liderów, które można przeznaczyć na przedsięwzięcia niematerialne, usługi i imprezy,
zgodnie z ustawą o finansach publicznych z dn. 27 sierpnia 2009r. (Dz.U.09.157.1240)
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i ustawą o samorządzie gminnym z dn.8 marca 1990r.(Dz.U.01.142.1591), w
wysokości:
• I miejsce – 7.000,00 zł brutto
• II miejsce –5.500,00 zł brutto
• III miejsce – 3.500,00 zł brutto
• Wyróżnienie – 1.500,00 zł brutto.
Komisja konkursowa przyzna nagrody w formie rzeczowej dla najbardziej
kreatywnych Sołtysów/Przewodniczących Zarządów Dzielnic, w wysokości:
• I miejsce - 3.000,00 zł brutto
• II miejsce - 2.000,00 zł brutto
• III miejsce - 1.500,00 zł brutto
• Wyróżnienie - 1.000,00 zł brutto.
6. Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu.
7. Z przebiegu konkursu komisja konkursowa sporządza protokół.
5.

VII. Terminarz konkursu określa Harmonogram Konkursu stanowiący Załącznik nr 1
do Regulaminu.
VIII. Rozstrzygnięcie konkursu
1. Planowana data ogłoszenia wyników: czerwiec - lipiec 2014r.
2. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej
Urzędu Miejskiego w Gogolinie: www.gogolin.pl.
3. O terminie i miejscu wręczenia nagród zwycięzcy zostaną poinformowani listownie.
IX. Organizacja konkursu
Urząd Miejski w Gogolinie
ul. Krapkowicka 6
47-320 Gogolin
tel. 077 40 76 822
Każdy uczestnik ma prawo zwrócić się do organizatora konkursu o wyjaśnienie treści
Regulaminu konkursu. Pytania należy kierować do pana Krzysztofa Reinert, pisemnie na
adres e-mail: kr@gogolin.pl lub pod numerem telefonu 077 40 76 822
X. Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu Konkursu.
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Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu
„Na najbardziej aktywne Sołectwo/Dzielnicę,
Grupę Liderów i kreatywnego Sołtysa/
Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy w Gminie Gogolin”

Harmonogram konkursu
„Na najbardziej aktywne Sołectwo/ Dzielnicę, Grupę Liderów
i kreatywnego Sołtysa/ Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy
w Gminie Gogolin”
Lp.
1.

Działanie
Ogłoszenie konkursu /
Zgłoszenie do konkursu.

Wykonawca
Gmina Gogolin

2. Powołanie komisji konkursowej. Burmistrz Gogolina

Termin wykonania
maj 2011r.
czerwiec 2011r.

Ustalenie harmonogramu wizji Komisja Konkursowa –
3. lokalnych i poinformowanie
Przewodniczący
czerwiec /lipiec 2011r.
zainteresowanych stron.
Komisji Konkursowej
4.

Wizyty terenowe.

Podsumowanie 5. Rozstrzygnięcie i ogłoszenie
wyników konkursu.
6.

Zespół Komisji
Konkursowej

Lipiec 2011r.- Czerwiec 2014r.

Komisja Konkursowa

Czerwiec - Lipiec 2014r.

Uroczystość wręczenia nagród i
Burmistrz Gogolina
wyróżnień laureatom.

Lipiec 2014r.
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Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu
„Na najbardziej aktywne Sołectwo/Dzielnicę,
Grupę Liderów i kreatywnego Sołtysa/
Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy w Gminie Gogolin”

Formularz zgłoszeniowy do konkursu
„Na najbardziej aktywne Sołectwo/Dzielnicę, Grupę Liderów
i kreatywnego Sołtysa/Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy w Gminie Gogolin”
Rada Sołecka / Zarzą d Dzielnicy
.........................................................................................

(Nazwa Sołectwa/Dzielnicy)

zgłasza udział w konkursie:
I.

Sołectwo/Dzielnicę - nazwa:.......................................................................................

• Imię i nazwisko osoby do kontaktu z sołectwa/dzielnicy
- ...................................................................................................................................................
• Telefon kontaktowy - ..............................................................................................................

II.

Sołtysa/ Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy

-

• Imię i nazwisko.................................... .................................................................................
• Telefon kontaktowy - ..............................................................................................................

III.

Grupę Liderów

• Skład grupy liderów ( organizacje pozarządowe działające na terenie wsi/dzielnicy)

- ....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
• Telefon kontaktowy - ..............................................................................................................

Osoba z Rady Soleckiej/Zarządu Dzielnicy do kontaktu w sprawie konkursu:
1. Imię i nazwisko ...................................................................................................................
2. funkcja ................................................................................................................................
3. tel. ......................................................................................................................................
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4. e-mail...................................................................................................................................

…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
.....................................................................
...............................
......................................
……………………………………
(podpisy członków Rady Sołeckiej/Zarządu Dzielnicy)

(data i podpis Przewodniczącego )

Załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu
„Na najbardziej aktywne Sołectwo/Dzielnicę,
Grupę Liderów i kreatywnego Sołtysa/
Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy w Gminie Gogolin”

........................................................
(miejscowość , data)
........................................................
(Imię i Nazwisko właściciela zdjęć)
........................................................
........................................................
........................................................
(Adres zamieszkania)
........................................................
(Adres e-mail)

OŚWIADCZENIE
Ja niżej podpisany przekazuję zdjęcia sołectwa/dzielnicy................................................
........... …………………………………………………………………………(nazwa sołectwa)
w ramach konkursu „Na najbardziej aktywne Sołectwo/Dzielnicę, Radę Sołecką /Zarząd
Dzielnicy i kreatywnego Sołtysa/Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy w Gminie Gogolin”
i wyrażam zgodę na ich nieodpłatne wykorzystanie na potrzeby Organizatora konkursu w
rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst
jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904, z późn. zm.)
Organizator Konkursu ma prawo w szczególności do wykorzystywania, przetwarzania,
powielania i publikowania zdjęć.
Jednocześnie oświadczam, że przedłożone zdjęcia są moją własnością i nie naruszają one
jakichkolwiek praw osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa.
.

........................................................
(podpis przekazującego zdjęcia)
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Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o
ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz.926 z późn. zm.) przez
Organizatora
konkursu
dla
celów
związanych
z
przeprowadzeniem
i rozstrzygnięciem konkursu zgodnie z regulaminem konkursu, w tym na ich opublikowanie w środkach
masowego przekazu.
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Załącznik nr 4 do Regulaminu Konkursu
„Na najbardziej aktywne Sołectwo/Dzielnicę,
Radę Sołecką/Zarząd Dzielnicy i kreatywnego
Sołtysa/Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy w Gminie Gogolin”

........................................................
(miejscowość , data)

DEKLARACJA BEZSTRONNOŚCI
Członka Komisji Konkursowej w procesie oceny
i wyboru laureatów konkursu

„Na najbardziej aktywne Sołectwo/Dzielnicę, Grupę Liderów i kreatywnego
Sołtysa/Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy w Gminie Gogolin”

Imię:……………………………………………………………………………
Nazwisko:………………………………………………………………………
Niniejszym oświadczam, że:
1. Zapoznałem/zapoznałam się z regulaminem konkursu i akceptuję jego postanowienia:
* TAK * NIE
2. Zobowiązuję się, że będę wypełniać moje obowiązki w sposób uczciwy i sprawiedliwy,
zgodnie z posiadaną wiedzą i doświadczeniem:
* TAK * NIE
3. Zobowiązuję się również nie zatrzymywać kopii jakichkolwiek pisemnych lub
elektronicznych informacji:
* TAK * NIE
4. Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy i zaufaniu wszystkich informacji i
dokumentów ujawnionych mi lub wytworzonych przeze mnie lub przygotowanych przeze
mnie w trakcie lub jako rezultat oceny i zgadzam się, że informacje te powinny być użyte
tylko dla celów niniejszej oceny i nie powinny być ujawnione stronom trzecim.
* TAK * NIE
5. Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy i zaufaniu procesu i wyników konkursu do
dnia oficjalnego ogłoszenia wyników konkursu.
* TAK * NIE
........................................................

Załącznik do UCHWAŁY NR VII/108/2011
RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE
z dnia 29 kwietnia 2011r.
(czytelny podpis)

* - niepotrzebne skreślić

