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REGULAMIN V EDYCJI KONKURSU
NA NAJŁADNIEJSZE SOŁECTWO W GMINIE MASŁÓW

                    I. Cel organizacji konkursu:

1. Celem  organizacji  konkursu  jest  poprawa  wyglądu,  estetyki  i 
zagospodarowania  posesji  oraz  zagród  wiejskich  na  terenie  gminy 
Masłów.  Konkurs  ma  także  na  celu  kształtowanie  postawy 
współodpowiedzialności mieszkańców za estetykę i wizerunek gminy.

2. Uczestnicy konkursu będą rywalizować w czterech kategoriach:
- najładniejsze sołectwo,
- najładniejsza zagroda,
- najładniejsza posesja,
-    najładniej zagospodarowany plac przed firmą.

3. Wyżej wymienione cele będą realizowane poprzez:
a) nadanie  budynkom  mieszkalnym,  oraz  posesjom  estetycznego 

wyglądu,
b) likwidację dzikich wysypisk śmieci,
c) uporządkowanie  terenów  podwórek,  usunięcie  szpecących 

elementów i obiektów,
d) zakładanie  i  wyeksponowanie  ogrodów  przydomowych, 

ukwiecenie balkonów i parapetów okiennych, zakładanie terenów 
zielonych,

e) konserwację  elewacji  budynków  i  utrzymanie  ogrodzeń  w 
należytym stanie,

f) utrzymanie czystości i porządku na terenie posesji
g) zagospodarowanie placu przed firmą

II. Organizatorem konkursu jest Wójt Gminy Masłów. 

III. Warunki konkursu:

1. Konkurs przebiega w okresie od 2 czerwca do 11 sierpnia danego roku.
2. Rozstrzygnięcie  konkursu i  ogłoszenie  wyników nastąpi  na Dożynkach 

Gminnych.
3. W konkursie mogą brać udział:
      I grupa – mieszkańcy sołectwa w konkursie na najładniejsze sołectwo



      II grupa – właściciele lub użytkownicy gospodarstw rolnych    
                         prowadzący produkcję roślinną i zwierzęcą;
      III grupa – właściciele lub użytkownicy posesji – domków    
                         jednorodzinnych i wielorodzinnych;
      IV grupa – właściciele zakładów pracy, firm.

4. Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać na piśmie do dnia 30 maja 
danego  roku  w  Referacie  Budownictwa  i  Gospodarki  Przestrzennej 
Urzędu Gminy Masłów, pok. Nr 10.

5. Zgłoszenie uczestnictwa może złożyć:
• w kategorii na najładniejsze sołectwo – sołtys lub rada sołecka,
• w kategorii na najładniejszą zagrodę – właściciel lub użytkownik 
• w kategorii na najładniejszą posesję – właściciel lub użytkownik 
• w kategorii  na najładniej zagospodarowany plac przed firmą właściciel 

zakładu pracy, firmy.
6. Komisja  konkursowa  może  również  samodzielnie  wytypować 

nieruchomość do udziału w konkursie, jeżeli jest ona zadbana w sposób 
wyróżniający.

7. Właściciele  lub  użytkownicy  gospodarstw  rolnych,  posesji  –  domków 
jednorodzinnych  i  wielorodzinnych,  właściciele  zakładów  pracy,  firm, 
którzy  zostali  zdobywcami  trzech  pierwszych  nagród  w  każdej  z 
kategorii,  nie  mogą  brać  udziału  w  konkursie  przez  okres  dwóch 
kolejnych lat.

8. Konkurs przeprowadza Komisja, powołana przez Wójta Gminy Masłów, 
osobnym zarządzeniem.

9. Komisja składa się z 6 osób – przedstawicieli organizatora konkursu oraz 
ekspertów.

10.Komisja dokonuje przeglądu zgłoszonych obiektów, co trzy tygodnie w 
okresie od 2 czerwca do 11 sierpnia danego roku.

IV. Przedmiotem oceny w Konkursie będzie:

1. W kategorii na najładniejsze sołectwo oceniane będą zarówno porządek i 
estetyka  miejsc  publicznych  (placów,  przystanków,  skwerów,  szkół,  dróg, 
tablic  informacyjnych,  czystości  terenów  leśnych),  jak  i  ogólna  estetyka 
posesji,  czystości  posesji  a  w  szczególności  umiejętność  społeczności 
lokalnej do współpracy na rzecz swojego najbliższego otoczenia. Promowane 
będą również rozwiązania ekologiczne. 
2. W kategorii  na najładniejszą zagrodę przedmiotem oceny konkursu jest 
ogólna  estetyka  gospodarstwa  wiejskiego  oraz  bieżąca  konserwacja  ze 
szczególnym uwzględnieniem następujących kryteriów:

• estetyka budynku mieszkalnego



• zagospodarowanie  zagrody  wiejskiej  (  budynki  gospodarcze, 
podwórze, drogi dojazdowe, ogrodzenie)

• obiekty sanitarne ( szambo, śmietnik, kompostownik)
• ład  i  porządek  w  obejściu  (  uporządkowanie  sprzętu  rolniczego, 

wybiegi dla zwierząt)
• rabaty kwiatowe
• ogródek warzywny 
• kącik wypoczynkowy

     3. W kategorii na najładniejszą posesję oceniane będą:
• estetyka budynku mieszkalnego
•  ład i porządek obejścia
• rabaty kwiatowe, trawniki
• plac zabaw dla dzieci,
• kącik wypoczynkowy 
• gospodarka odpadami
• inne elementy i rozwiązania warte naśladowania

4. W  kategorii  na  najładniej  zagospodarowany  plac  przed  firmą  ocenie 
podlegać będzie:
• wygląd budynków
• zagospodarowanie i utrzymanie placu przed firmą
• wygląd trawników, zieleńców, rabatów
• gospodarka odpadami ( stałymi i ciekłymi).

     5. Komisja sporządza protokół z przebiegu konkursu.
     6. Przeglądów posesji Komisja dokonuje, w co najmniej 4 – osobowym 

     składzie.
     7. Sprawozdanie z przebiegu konkursu wraz z protokołami przebiegu w  
         poszczególnych wsiach i arkuszami oceny posesji Komisja przedkłada  
         Wójtowi Gminy Masłów.
     8. Wójt podejmuje decyzje w sprawie przydziału nagród na podstawie 
          wniosków Komisji Konkursowej.

V. Nagrody

1. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody rzeczowe oraz wyróżnienia 
    ustalone przez Wójta Gminy Masłów.
2. Wszystkim uczestnikom konkursu wręczone zostaną dyplomy.
3. Ogłoszenie wyników konkursu zostanie opublikowane w prasie lokalnej i 

na stronie internetowej Gminy Masłów.

Przewodnicząca Rady Gminy Masłów
mgr Genowefa Jaros


