Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Miasta
Zgorzelec Nr 645/87/22
z dnia05. 05. 2022 r.
Regulamin
pracy Komisji konkursowej w konkursie
„Najpiękniejsza metamorfoza terenów osiedlowych”

§1

1. Regulamin określa sposób i zasady pracy Komisji konkursowej, zwanej dalej „Komisją”
oceniającej zgłoszenia złożone w ramach otwartego konkursu pn. „Najpiękniejsza
metamorfoza terenów osiedlowych”, adresowanego do Wspólnot Mieszkaniowych oraz
właścicieli budynków wielorodzinnych z terenu miasta Zgorzelec np. Spółdzielni
Mieszkaniowej.
2. Celem konkursu jest poprawienie estetyki terenów osiedlowych na terenie miasta,
zachęcenie i zaangażowanie mieszkańców do dbałości o estetykę posesji, aranżację i
upiększenie najbliższego otoczenia.

§2

1. Komisja jest powołana przez Burmistrza Miasta Zgorzelec do oceny metamorfozy
przestrzeni wokół budynku wielorodzinnego, która zostanie zgłoszona do udziału w
konkursie.
2. Do zadań komisji należy:
a) zapewnienie uczestnictwa w konkursie wszystkim prawidłowo zgłoszonym
Uczestnikom,
b) ocena nadesłanych zgłoszeń zgodnie z wymaganiami określonymi w Regulaminie
Konkursu, pn. „Najpiękniejsza metamorfoza terenów osiedlowych”,
c) dokonanie wizji w terenie w terminie określonym w Karcie zgłoszenia. Komisja
konkursowa powinna zakończyć oględziny do dnia 30 września 2022r.
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d) ustalenie klasyfikacji punktowej, zgodnie z kryteriami określonymi w ust. 3
niniejszego paragrafu,
e) wyłonienie maksymalnie 5 Uczestników spełniających wymogi konkursowe określone
w ust. 3 niniejszego paragrafu oraz zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie
konkursu, w okresie do 14 października 2022r.,
f) sporządzenie protokołu z przebiegu prac komisji konkursowej i przedłożenie go do
zatwierdzenia Burmistrzowi Miasta Zgorzelec.
3. Komisja konkursowa dokona oceny terenów wokół budynków wielorodzinnych,
spełniających wymogi konkursowe, zgodnie z następującymi kryteriami:
pomysłowość i oryginalność,
walory ekologiczne,
czystość, ład i porządek,
różnorodność nasadzeń,
ogólne wrażenie estetyczne.
4. Do oceny przyjmuje się system punktacji od 1 do 10 dla każdego kryterium określonego
w ust.3.
5. Maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów wynosi 50.
6. Każdy członek Komisji konkursowej przyznaje punkty za poszczególne kryteria od 1 do
10.
7. Ocena dokonywana jest przy pomocy Karty oceny, stanowiącej załącznik do niniejszego
Regulaminu.
8. Ostatecznej oceny prac konkursowych Komisja dokonuje na podstawie wyliczenia
średniej z sumy punktów przyznawanych przez poszczególnych członków Komisji.
9. Zwycięzcą konkursu zostanie Uczestnik, który otrzyma największą liczbę punktów.
10. W trakcie prac Komisja konkursowa obowiązana jest do stosowania następujących zasad:
a) zasady równego traktowania uczestników konkursu,
b) zasady bezstronności i obiektywizmu.
11. Członkowie Komisji konkursowej:
a) rzetelnie i obiektywnie wykonują powierzone im czynności, kierując się przepisami
prawa, posiadaną wiedzą i doświadczeniem,
b) aktywnie

uczestniczą

w

posiedzeniach

rozstrzygnięciach.
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12. Z prac Komisji sporządzany jest protokół, który podpisują wszyscy członkowie Komisji
dokonujący oceny.

§3

Komisja konkursowa kończy pracę z upływem czasu na jaki została powołana tj. po ogłoszeniu
wyników konkursu.
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