Zarządzenie Nr 67/2012
Burmistrza Karczewa
z dnia 26 kwietnia 2012 roku
w sprawie ogłoszenia konkursu pod patronatem Burmistrza Karczewa
„Gmina Karczew w kwiatach – 2012 r.”
Na podstawie art. 33 ust 1, 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) zarządza się, co następuje:
§ 1. Ogłaszam VII edycję konkursu pod patronatem Burmistrza Karczewa „Gmina Karczew
w kwiatach – 2012 r.”.
§ 2. Ogłoszenie o konkursie należy:
1) umieścić w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego
w Karczewie,
2) umieścić na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Karczewie,
3) rozplakatować na słupach ogłoszeń na terenie miasta i gminy Karczew.
§ 3. Regulamin konkursu „Gmina Karczew w kwiatach – 2012 r.” stanowi załącznik
do zarządzenia.
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Oświaty.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

Załącznik do Zarządzenia Nr 67/2012
Burmistrza Karczewa
z dnia 26.04.2012 r.

Regulamin konkursu „Gmina Karczew w kwiatach – 2012 r.”
Konkurs organizowany przez Wydział Oświaty Urzędu Miejskiego
pod patronatem
Burmistrza Karczewa
1. Udział w konkursie mogą brać mieszkańcy i instytucje z terenu miasta i gminy Karczew.
2. Osoby, które brały udział w konkursie w latach poprzednich do następnego mogą
konkursu przystąpić po upływie 3 lat.
3. Z tytułu udziału w konkursie będą przyznawane nagrody rzeczowe za zajęcie I, II i III
miejsca.
4. Osoby, którym zostaną przyznane nagrody, winny wpłacić na konto urzędu 10% podatku ogólnej
kwoty nagrody.
5. O wysokości podatku osoby zostaną poinformowane pisemnie.
6. 10% kwoty, stanowiącej podatek od osób fizycznych należy wpłacić najpóźniej w dniu,
w którym będą wręczane nagrody.

7. Zgłoszenia będą oceniane przez komisję powołaną zarządzeniem, przez Burmistrza
Karczewa.
8. Konkurs dotyczy udekorowania kwiatami naturalnymi w czterech kategoriach:
a) balkony i loggie,
b) ogródki przydomowe,
c) budynków użyteczności publicznych, np. tereny wokół restauracji, szkół, przedszkoli,
kościołów, instytucji,
d) osiedla mieszkaniowe /spółdzielnie, wspólnoty, budynki komunalne.
9. Kryteria oceny zgłoszeń:
a) ogólna estetyka ocenionego obiektu,
b) kompozycja przestrzenna,
10. Uwagi dotyczące oceny zgłoszonych obiektów:
a) w konkursie nie mogą brać udziału członkowie komisji,
b) nie będą oceniane kompozycje z kwiatów sztucznych,
c) obiekt zachwaszczony ulegnie dyskwalifikacji,
d) rozwieszona bielizna lub bałagan na balkonie zdyskwalifikuje obiekt,

e) obiekty oceniane będą wyłącznie z zewnątrz,
f) spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe oceniane będą jako gospodarze terenu,
g) właściciel obiektu musi swoim podpisem wyrazić zgodę na udział w konkursie.
11. Terminy:
a) termin zgłoszeń indywidualnych upływa 29 czerwca 2012 roku,
b) prace komisji – 2-6 lipca 2012 roku,
c) ogłoszenie wyników konkursu – 10 lipa 2012 roku,
d) wręczenie nagród laureatom konkursu – I połowa września 2012 roku.

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

