
Zarządzenie Nr 42/2022 

Wójta Gminy Bądkowo 

z dnia 6 czerwca 2022 roku 

w sprawie ogłoszenia konkursu „Kwitnąca Gmina Bądkowo” oraz przyjęcia 
Regulaminu tego konkursu. 

Na podstawie art. 30 ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz.U. z 2022r., poz.559 ze zm.') zarządza się, co następuje: 

$1. Ogłasza się konkurs ” Kwitnąca Gmina Bądkowo”. 

$2. Przyjmuje się Regulamin konkursu „Kwitnąca Gmina Bądkowo”, który stanowi 

załącznik do niniejszego zarządzenia. 

$3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy. 

$4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

GH mgr Ryszasll S ępsowski 

  

1 Dz.U. z 2022 r., poz. 583; Dz.U. z 2022 r., poz. 1005.



Załącznik do Zarządzenia Nr 42/2022 

Wójta Gminy Bądkowo 

z dnia 6 czerwca 2022 roku 

Regulamin konkursu „Kwitnąca Gmina Bądkowo” 

$1. Organizatorem konkursu jest Wójt Gminy Bądkowo. 

$2. Celem konkursu jest: 

1) 

2) 

3) 

4) 

Zachęcenie mieszkańców Gminy Bądkowo do dbałości o estetykę najbliższego 

otoczenia. 

Wyróżnienie właścicieli posesji, którzy wkładają wysiłek w poprawę wyglądu swojego 

obejścia, ich pomysłowości oraz nowatorskich rozwiązań dekoracyjnych stosowanych 

w swoich ogrodach. 

Integracja lokalnej społeczności. 

Wyłonienie i nagrodzenie najpiękniejszych ogrodów z terenu Gminy Bądkowo. 

33. Uczestnicy konkursu: 

L. Uczestnikami konkursu mogą być jedynie osoby pełnoletnie będące właścicielami lub 

współwłaścicielami ogrodu na terenie Gminy Bądkowo. 

W konkursie nie mogą brać udziału członkowie Komisji Konkursowej. 

Przystępując do konkursu uczestnik przyjmuje wszystkie postanowienia niniejszego 

regulaminu. 

$4. Tryb zgłaszania udziału w konkursie: 

1. Warunkiem udziału w konkursie jest pisemne zgłoszenie - wzór stanowi załącznik nr 

l do niniejszego regulaminu wraz z podpisaną „Klauzulą dotyczącą przetwarzania 

danych osobowych”. 

Druk zgłoszenia można pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy w Bądkowie 

www.badkowo.gmina.pl, w punkcie podawczym Urzędu Gminy w Bądkowie tj. 

sekretariat Urzędu Gminy, pokój. Nr 8.



3. Zgłoszenia należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Bądkowie lub przesłać 

pocztą na adres tut. Urzędu: ul. Włocławska 82, 87-704 Bądkowo, w kopercie z 

dopiskiem „Konkurs Kwitnąca Gmina Bądkowo” do dnia 20 czerwca 2022r. (w 

przypadku poczty decyduje data stempla pocztowego). 

$5. Zasady przyznawania nagród 

1. Zgłoszenia ogrodów będą ocenianie według następujących kryteriów: 

  

Kryterium oceniania Punkty 

0-5 
  

Ogólna estetyka (ład i porządek w obejściu, stan techniczny ogrodzenia 

posesji, uporządkowanie terenu przed posesją) 

  

Racjonalne urządzenie części rekreacyjno wypoczynkowej 

  

Dobór roślin (aranżacja roślinno — kwiatowa, różnorodność zastosowanych 

roślin, kolorystyka) 
  

Trawniki i ich utrzymanie 

  

Zastosowanie elementów dekoracyjnych (mała architektura, pergole, 

oczka wodne, ogródki skalne)         
2. Oceny ogrodów dokona powołana przez Wójta Gminy Bądkowo Komisja Konkursowa, 

na podstawie indywidulnej karty oceny, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego 

regulaminu. 

3. Komisja dokona oględzin w terenie. O wizycie Komisji Konkursowej właściciel/ 

współwłaściciele zgłoszonych do konkursu ogródków zostaną powiadomienie 

telefonicznie na minimum 3 dni przez jej datą. 

4. Komisja może przyznać wyróżnienia. 

$6. Nagrody: 

1. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe o wartości: 

- za I miejsce - 500,00zł. 

- za II miejsce —350,00zł.,



- za III miejsce - 250,00zł. 

- za przyznane przez Komisję Konkursową wyróżnienia bon o wartości 100,00zł. 

2. Nagrody rzeczowe będą mogły być przeznaczone na zakup: 

- sprzętu lub narzędzi ogrodniczych, 

- ogrodowych urządzeń, 

- dekoracyjnego wyposażenia ogrodu, 

- zakup sadzonek roślin. 

3. Nagrody rzeczowe zostaną wypłacone przez Organizatora zgodnie z werdyktem Komisji 

Konkursowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi, niezwłocznie po 

otrzymaniu przez Organizatora danych niezbędnych do wypłacenia nagrody. 

$7. Harmonogram konkursu: 

1. 6.06.2022r. — 20.06.2022r.. — ogłoszenie konkursu i przyjmowanie zgłoszeń. 

2. 1.07.2022r. — 22.08.2022r — ocena uczestników konkursu. 

3. 28.08.2022r. — ogłoszenie wyników i wręczenie nagród. 

$8. Wyniki konkursu 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 28 sierpnia 2022r, podczas Gminno — 

Parafialnych Dożynkach. 
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