UCHWAŁA NR VIII/52/2019
RADY GMINY W KOZŁOWIE
z dnia 8 maja 2019 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu „Aktywna Wieś w Gminie Kozłowo”.
Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.
poz. 506 t.j.) Rada Gminy w Kozłowie uchwala, co następuje:
§ 1. Ogłasza się konkurs „Aktywna Wieś w Gminie Kozłowo”.
§ 2. Konkurs będzie przebiegał zgodnie z Regulaminem stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Oceny aktywności wsi zgłoszonych do konkursu dokona komisja konkursowa powołana zarządzeniem
Wójta.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozłowo.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodnicząca Rady Gminy
Alicja Hołubowicz

Id: 24D81EA3-B57D-4979-88D3-9D556DC06BDE. Uchwalony

Strona 1

Załącznik Nr 1 do Załącznika
REGULAMIN KONKURSU
„AKTYWNA WIEŚ W GMINIE KOZŁOWO”
I. Informacje ogólne
1. Konkurs „Aktywna Wieś w Gminie Kozłowo” organizowany jest przez Gminę Kozłowo.
2. Patronat nad konkursem sprawuje Wójt Gminy.
3. Wszystkie czynności organizacyjno-merytoryczne związane z konkursem prowadzi koordynator
konkursu oraz Komisja Konkursowa powołana przez Wójta.
4. Fundatorem nagród jest Wójt Gminy Kozłowo.
II. Cele konkursu
1. Wyłonienie miejscowości, w której mieszkańcy w największym stopniu przyczyniają się do jej rozwoju,
atrakcyjności, dbają o jej wizerunek i promocję.
2. Docenienie inicjatyw społecznych podejmowanych przez mieszkańców wsi.
3. Zwiększenie aktywności mieszkańców.
4. Prezentacja dobrych praktyk.
III. Założenia organizacyjne
1. Konkurs ma zasięg gminny i przedmiotem jego oceny jest szeroka rozumiana aktywność społeczności
lokalnej.
Aktywność ta przejawiać się powinna w obszarach:
1) kultura, tradycja, ochrona dziedzictwa kulturowego, w tym regionalnego,
2) sport, rekreacja, turystyka,
3) promocja miejscowości,
4) bezpieczeństwo na obszarach wiejskich,
5) wykorzystanie funduszu sołeckiego,
6) wykorzystanie innych funduszy zewnętrznych,
7) ochrona środowiska i edukacja ekologiczna,
2. Konkurs trwa od 1września do 31 lipca roku następnego.
3. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi podczas Gminno-Parafialnych Dożynek.
IV. Udział w konkursie
1. W konkursie może wziąć udział każde sołectwo/miejscowość z terenu Gminy
Kozłowo.
2. Zgłoszenia wsi dokonuje sołtys miejscowości.
3. Zgłoszenia przyjmowane są do 31 lipca każdego roku w Urzędzie Gminy w Kozłowie.
Zgłoszenia przyjmuje Koordynator konkursu – podinsp. Kamila Chmielewska.
V. Zasady pracy Komisji Konkursowej
1. Oceny zgłoszeń dokona Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy Kozłowo.
2. Komisja oceniać będzie zgłoszenia według następujących kryteriów:
1) Zaangażowanie mieszkańców w podejmowane inicjatywy na terenie swojej wsi, w tym rożnych grup
wiekowych.
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2) Różnorodność
i inicjatyw.

(

wartość,

atrakcyjność,

oryginalność

)

podejmowanych

przedsięwzięć

3) Kultywowanie tradycji i rozwoju tożsamości wiejskiej
4) Udział stowarzyszeń, grup nieformalnych itp. w realizacji inicjatyw.
5) Dbałość o ochronę środowiska.
3. Ocena Komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
VI. Nagrody
1. W konkursie zostanie wyłoniony laureat - jedna miejscowość, która za I miejsce otrzyma tytuł
„Aktywna wieś”. Miejscowościom, które uzyskają kolejną największą liczbę punktów przyznane zostaną
miejsca II i III.
2. Komisja ma prawo do przyznania dodatkowych wyróżnień.
VII. Przebieg konkursu
1. Każde sołectwo/ miejscowość zgłoszone w konkursie ma obowiązek przekazania materiałów - (zdjęć,
filmików, kserokopie artykułów prasowych) do Urzędu Gminy w Kozłowie. Materiały należy przekazywać na
nośniku elektronicznym lub drogą elektroniczną na adres e-mail k.chmielewska@kozlowo.pl.
2. Komisja Konkursowa dokona oceny zgłoszeń na podstawie przekazanych materiałów.
3. Każdy członek Komisji dokona oceny zgłoszeń według kryteriów punktowanych następująco:
1) Zaangażowanie mieszkańców ( dzieci, młodzieży, dorosłych, seniorów) w podejmowane inicjatywy na
terenie swojej wsi - 0-10 pkt
2) Różnorodność ( wartość, atrakcyjność, oryginalność) podejmowanych inicjatyw - 0-10 pkt
3) Kultywowanie tradycji i rozwoju tożsamości wiejskiej - 0-5 pkt
4) Udział stowarzyszeń, grup nieformalnych itp. w realizacji inicjatyw - 0-5 pkt
5) Dbałość o ochronę środowiska 0-5 pkt
Maksymalna ilość punktów wynosi - 35.
4. Punkty przyznane przez jednego członka Komisji są sumowane, a następnie wyliczana jest wartość
średnia wszystkich ocen członków Komisji. Na tej podstawie sporządzana jest lista rankingowa w kolejności
od największej do najmniejszej liczby zdobytych punktów.
Laureatem zostaje wieś z najlepszym wynikami.
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UZASADNIENIE

Uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu „Aktywna Wieś w Gminie Kozłowo” Rada Gminy
podejmuje na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.
U. z 2019r. poz. 506 t.j.).
Celem konkursu jest zwiększenie aktywności i docenienie inicjatyw społecznych podejmowanych
przez mieszkańców wsi. Niniejsza uchwała ma na celu ogłoszenie konkursu, na podstawie którego
wyłonione zostaną najlepsze działania sołeckie.
Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
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