
ZARZĄDZENIE NR  217/14 
Burmistrza Trzcianki

z dnia  12  listopada 2014r.

w  sprawie  powołania  komisji  do  rozstrzygnięcia  konkursu 

plastycznego  „Segreguję odpady”

Na  podstawie  art.  30  ust.  2  pkt  3   ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) zarządza się, co 

następuje: 

§1.  Powołuje  się komisję do  rozstrzygnięcia  konkursu  plastycznego 

„Segreguje odpady”, zwaną dalej komisją, w składzie:

1Agnieszka Ciemachowska – przewodnicząca;

2 Przemysław Duda– zastępca przewodniczącej;

3Anna Borucka – członek;

4Martyna Żylińska – członek.

§2. Zadaniem komisji jest:

1) dokonanie oceny przedłożonych prac konkursowych;

2) wyłonienie zwycięzców konkursu.

§3. Ustala się regulamin konkursu, jak w załączniku Nr 1 do zarządzenia.

§4. Ustala się regulamin pracy komisji, jak w załączniku Nr 2 do 

zarządzenia.

§5. Wykonanie zarządzenia powierza się przewodniczącej komisji.

§6. Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.



UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr   217 /14
Burmistrza Trzcianki

z dnia 12 listopada 2014r.

w  sprawie  powołania  komisji  do  rozstrzygnięcia  konkursu 
plastycznego „Segreguję odpady”

Powołanie komisji konkursowej jest konieczne w celu przeprowadzenia 

w sposób uczciwy, bezstronny i prawidłowy konkursu plastycznego „Segreguję 

odpady”.

Wśród  szeregu  obowiązków,  jakie  nałożono  na  gminy  w  związku  ze 

zmianą systemu gospodarowania odpadami znajduje się prowadzenie kampanii 

edukacyjnej.

Celem prowadzenia  różnego rodzaju kampanii  edukacyjnych z zakresu 

segregacji  i  selektywnej  zbiórki  odpadów  jest  aktywizacja  społeczeństwa 

i motywowanie do działań proekologicznych. Decydując się na takie działania 

mamy na celu zmniejszenie strumienia odpadów przekazywanych bezpośrednio 

na składowiska.

Wprowadzenie nawyku segregowania odpadów u źródła ich powstawania 

jest  możliwe tylko wtedy, gdy edukacja  w tym zakresie  i  uświadamianie  tej 

potrzeby zacznie się już w wieku szkolnym, czyli wtedy gdy nawyki i potrzeby 

dopiero  się kształtują,  a  nauka  przychodzi  znacznie  łatwiej  niż w  wieku 

starszym.



           
     Załącznik Nr 1

                                                                                              do zarządzenia Nr  217/14
                                                                                              Burmistrza Trzcianki
                                                                                              z dnia  12  listopada 2014r. 

      

       
                 REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO:        

      „Segreguję odpady”

                

1Konkurs  organizuje  Burmistrz  Trzcianki  (  ul.  Sikorskiego  7,  kontakt:  tel. 

673527305, 67 352 73 62).

2Konkurs  polega  na  wykonaniu  dowolną techniką plastyczną plakatu 

ekologicznego na temat prawidłowego postępowania z odpadami.

3Celem konkursu jest:

4propagowanie zasad prawidłowej segregacji odpadów,

5rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska naturalnego,

6zwiększenie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży,

7wtórne wykorzystanie odpadów jako tworzywa artystycznego.

4Konkurs kierowany jest do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych         z 

terenu gminy Trzcianka.

5Każdy uczestnik  może nadesłać maksymalnie  1 pracę.  Zgłoszone  prace  nie 

mogą mieć więcej niż 3 autorów. Wszyscy autorzy muszą być uczniami klas IV-

VI.

6Nadesłane prace na odwrocie powinny być opatrzone metryczką zawierającą 

dane: imię i nazwisko dziecka, wiek, klasę, nazwę i adres szkoły.

7Prace będą oceniane przy uwzględnieniu następujących kryteriów:



8zgodność z tematem,

9jasność przekazu,

10stopień trudności wykonania,

11estetyka wykonania.

12Prace  należy  złożyć z  dopiskiem  „KONKURS  PLASTYCZNY  2014  – 

Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Wsi” w terminie do 10 

grudnia 2014 roku w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego Trzcianki ul 

Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka osobiście lub pocztą (decyduje data wpływu).

13Oceny  prac  dokona  komisja  powołana  przez  organizatora.  Przewiduje  się 

nagrody rzeczowe za I, II i III miejsce oraz wyróżnienia o łącznej wartości 1800 

zł brutto.

14Prace  nadesłane  w  rulonach,  zniszczone  lub  nie  spełniające  warunków 

określonych w regulaminie, nie podlegają ocenie komisji. 

15Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy.

16 Lista  laureatów  zostanie  opublikowana  na  stronie  internetowej 

www.eko.trzcianka.pl oraz  www.trzcianka.pl w terminie  do 19 grudnia  2014 

roku. 

17Oficjalne  rozdanie  nagród  odbędzie  się w  Urzędzie  Miejskim  Trzcianki. 

Termin  uroczystego  wręczenia  nagród  zostanie  ogłoszony  na  stronie 

internetowej organizatora, a uczestniczące w konkursie placówki zostaną o nim 

poinformowane telefonicznie.

18Prace zostaną wyeksponowane na pokonkursowej wystawie, która odbędzie 

się w dniu zakończenia i podsumowania konkursu.

19Organizator zastrzega sobie prawo do zatrzymania oraz publikacji prac,     a 

także  do  wykorzystania  danych  osobowych  w  informacjach  podawanych 

mediom na temat laureatów konkursu.

20Nadesłanie prac na konkurs oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

21Decyzja komisji jest ostateczna i żadne odwołania od niej nie przysługują.



                                                                                             Załącznik Nr 2
                                                                                             do zarządzenia Nr 217/14
                                                                                             Burmistrza Trzcianki
                                                                                             z dnia  12  listopada 2014r. 

 Regulamin pracy komisji

§1.1.Zadaniem  komisji  jest  rozstrzygnięcie  konkursu  plastycznego 

„Segreguję odpady”.

2.  Komisja  konkursowa  obraduje  na  posiedzeniu  zwołanym  przez 

przewodniczącą lub w przypadku braku możliwości pełnienia przez nią funkcji, 

przez członka komisji konkursowej wyznaczonego przez przewodniczącą.

3.Posiedzenie  komisji  konkursowej  uznane  jest  za  ważne,  jeśli 

uczestniczy w nim  co najmniej połowa składu.

4. Pracami  komisji kieruje  jej  przewodnicząca,  a  w  przypadku  jej 

nieobecności – zastępca przewodniczącej.

5.Wyboru laureatów komisja konkursowa dokonuje zwykłą większością 

głosów,  zgodnie  z  kryteriami  oceny,  o  których mowa w pkt.  7   regulaminu 

konkursu „Segreguję odpady”

6.W przypadku  równej  liczby  głosów,  decyduje  głos  przewodniczącej 

komisji.

§2.1. Komisja ma obowiązek działać obiektywnie, wnikliwie i starannie, 

mając na względzie prawidłowe przeprowadzenie konkursu.

 




