
ZARZĄDZENIE NR  38 /2011 
 

Burmistrza Bornego Sulinowa 
z dnia 19 maja 2011 r. 

 
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia Konkursu na 
najładniejszy pensjonat, gospodarstwo agroturystyczne, najbardziej zadbaną posesję, 
najciekawiej ukwiecony i zagospodarowany balkon oraz indywidualny ogród przyblokowy 
na terenie Gminy Borne Sulinowo. 

 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) zarządzam, co następuje: 
 

§ 1. Powołuję Komisję Konkursową do przeprowadzenia konkursu na najładniejszy 
pensjonat, gospodarstwo agroturystyczne, najbardziej zadbaną posesję, najciekawiej ukwiecony  
i zagospodarowany balkon oraz indywidualny ogród przyblokowy na terenie Gminy Borne 
Sulinowo, w następującym składzie: 
 
1) Kuszmar Jolanta   -  Przewodnicząca Komisji, zam. w Łubowie, 
2) Lewan BoŜena   – Członek Komisji, zam. w Bornem Sulinowie, 
3) Wilkowska Aleksandra  – Członek Komisji, zam. w Bornem Sulinowie, 
4) Dariusz Tederko   – Członek Komisji, zam. w  Bornem Sulinowie. 
 

§ 2. Komisja Konkursowa działa na podstawie regulaminu konkursu, który stanowi 
załącznik do zarządzenia. 
 

§ 3. Zobowiązuję Komisję do szerokiej popularyzacji konkursu wśród mieszkańców 
miasta i gminy Borne Sulinowo, między innymi poprzez zamieszczenie informacji o konkursie 
w prasie lokalnej oraz zapoznanie z regulaminem konkursu samorządów wiejskich. 
 

§ 4. Środki finansowe na przeprowadzenie konkursu zaplanowane są w budŜecie Gminy 
Borne Sulinowo na 2011 r. 
 

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierzam Przewodniczącej Komisji Konkursowej. 
 
 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik do Zarządzenia Nr 38/2011 
Burmistrza Bornego Sulinowo 

z dnia  19 maja 2011 r. 
 
 

REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU  
 

na najładniejszy pensjonat, gospodarstwo agroturystyczne, najbardziej zadbaną posesję, 
najciekawiej ukwiecony i zagospodarowany balkon oraz indywidualny ogród przyblokowy 

na terenie Gminy Borne Sulinowo w 2011 r. 
 

I.  WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE 

1. Warunkiem koniecznym przystąpienia do konkursu jest złoŜenie w Urzędzie 
Miejskim w Bornem Sulinowie przez właścicieli (uŜytkowników) pensjonatów, 
gospodarstw agroturystycznych, posesji, balkonów, indywidualnych   ogrodów 
przyblokowych, bądź Wspólnoty Mieszkaniowe, stosownych deklaracji 
dostępnych w siedzibie organizatora lub u sołtysów. 

 Przedmiotowa deklaracja stanowi załącznik do regulaminu. 
2. Deklarację zgłaszającą  Wspólnotę Mieszkaniową  do konkursu składa i podpisuje  
     zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej. 
3. Deklaracje naleŜy składać w terminie do 10 czerwca 2011 r. włącznie,                 

w  Urzędzie   Miejskim w Bornem Sulinowie lub u sołtysów, którzy przekaŜą je 
niezwłocznie organizatorowi.  

4. Pensjonaty, gospodarstwa agroturystyczne, posesje, balkony, indywidualne 
ogrody przyblokowe, których właściciele (uŜytkownicy) nie złoŜą stosownych 
deklaracji w wyznaczonym terminie nie będą brały udziału w konkursie. 

5. Właściciele posesji prowadzących działalność gospodarczą lub działalność  
zarobkową podlegają zaklasyfikowaniu jako pensjonaty lub gospodarstwa 
agroturystyczne.  

6. Posesja to równieŜ część budynku z przylegającym do niej terenem, którego 
właścicielem (uŜytkownikiem) jest Wspólnota Mieszkaniowa. 

7. Ocenie podlega całość posesji łącznie z budynkami mieszkalnymi 
      i gospodarczymi. 
8. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie Komisji konkursowej, Radni 

Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie oraz pracownicy Urzędu Miejskiego 
w Bornem Sulinowie.    

 
II.  CEL KONKURSU 
 

Konkurs ma na celu zachęcanie mieszkańców do dbania o poprawę estetyki zabudowy, 
warunków higieniczno- sanitarnych, systematycznego upiększania swego otoczenia poprzez 
dokonywanie nowych zadrzewień, ukwiecanie terenu, a przez to czynienie posesji                  
i otoczenia, w którym Ŝyjemy piękniejszymi, zadbanymi i uporządkowanymi.  

 
 
 



III.  ORGANIZACJA KONKURSU  
 
1. Konkurs organizowany jest w następujących kategoriach: 

1) najładniejszy pensjonat, gospodarstwo agroturystyczne, 
2) najładniej zadbana posesja, 
3) najładniej ukwiecony i zagospodarowany balkon, 
4) indywidualne ogrody przyblokowe. 
      

 2. Konkurs rozpoczyna się 13 czerwca 2011 r.  i trwać będzie do 28 lipca 2011 r. 
 3. Podanie wyników konkursu do wiadomości mieszkańców oraz wręczenie nagród 

nastąpi podczas obchodów DoŜynek Gminnych. 
 4. Właściciele najbardziej zadbanych posesji, najciekawiej   ukwieconych i 

zagospodarowanych balkonów oraz indywidualnych ogrodów przyblokowych 
otrzymają nagrody pienięŜne. 

 5. Właściciele najładniejszych posesji i gospodarstw agroturystycznych oraz posesji 
związanych z działalnością zarobkową zostaną nagrodzeni reklamą w prasie 
lokalnej. 

6. Oceny konkursu i podziału nagród dokona Komisja Konkursowa po  
odwiedzeniu pensjonatów, gospodarstw agroturystycznych, posesji, 
indywidualnych ogrodów przyblokowych i balkonów zgłaszanych do udziału w 
konkursie. Nagroda moŜe jednak być przyznana jednemu 
i temu samemu nagrodzonemu tylko raz na trzy lata za zajęcie I, II, III 
miejsca. 

 
IV. ORGANIZATOR KONKURSU 

 
1. Konkurs ogłasza Burmistrz Bornego Sulinowa, w imieniu którego działać                                              

              będzie powołana zarządzeniem Burmistrza, Komisja Konkursowa. 
        2.  Obsługą techniczno-kancelaryjną konkursu zajmuje się Dariusz Tederko 

              wytypowany pracownik Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie. 
 
 

V.  KRYTERIA OCENY 
 

1. Ocena pensjonatów, gospodarstw agroturystycznych i posesji na terenie   
miasta i gminy: 

 
1. estetyka budynków     (0-5) pkt. 
2. estetyka zagospodarowania: 

a) część gospodarcza-podwórze i ogrodzenie (0-5) pkt. 
      b) część wypoczynkowa    (0-5)   pkt. 
      c) część ozdobna     (0-10) pkt. 
             3. racjonalne zagospodarowanie odpadów  
                             z posesji       (0-2)  pkt. 

   



2. Ocena balkonów : 
    
   1) estetyka budynki     (0-10) pkt. 
   2) wkład pracy     (0-10) pkt. 
   3) pomysłowość     (0-10) pkt. 
 
3. Ocena posesji naleŜących (uŜytkowych) do Wspólnot Mieszkaniowych: 
 
   1) estetyka budynku     (0-5) pkt. 
   2) część wypoczynkowa    (0-5) pkt. 
   3) część ozdobna     (0-10) pkt. 
   4) racjonalne zagospodarowanie odpadów  
                         z posesji      (0-2) pkt. 
 
4. Ocena indywidualnych ogrodów przyblokowych: 
 
   1) wraŜenie ogólne     (0-10) pkt. 
   2) wkład pracy     (0-10) pkt. 
   3) pomysłowość     (0-10) pkt. 

 
 


