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ZARZĄDZENIE NR 168/2014

Prezydenta Miasta Tarnobrzega

z dnia 3 czerwca 2014 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na "Wzorowy Ogród
Działkowy w 2014 roku "na terenie miasta Tarnobrzega

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2013
r.,poz.594 z późniejszymi zmianami), zarządzam co następuje:

§ 1 .

Ogłasza się konkurs na "Wzorowy Ogród Działkowy w 2014 roku"na terenie miasta Tarnobrzega.

§ 2 .

Ogłoszenie , o którym mowa w § 1 stanowi załącznik Nr 1do niniejszego zarządzenia.

§ 3 .

Powołuje się komisję konkursową, zwaną dalej "Komisją" do przeprowadzenia konkursu w składzie:
Przewodniczący : Marta Kamysz-Turbak - Sekretarz Miasta
Członkowie:Jolanta Hyla - Naczelnik Wydziału Spraw Komunalnych i Środowiska
Urszula Świstak -Inspektor Wydziału Spraw Komunalnych i Środowiska
Konrad Niedźwiedź - Podinspektor Wydziału Spraw Komunalnych i Środowiska
Władysław Bieniek -V-ce Prezes Okręgowego Zarządu PZD
Edward Nowak - Krajowy Społeczny Instruktor Ogrodnictwa

§ 4 .

Tryb pracy Komisji określa Regulamin konkursu stanowiący załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 5 .

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Spraw Komunalnych i Środowiska
Urzędu Miasta Tarnobrzega.

§ 6 .

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Tarnobrzega
Norbert Mastalerz



Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 168/2014 

Prezydenta Miasta    Tarnobrzega  z dnia 3 czerwca 2014 r. 

w sprawie ogłoszenia   konkursu  na 

„Wzorowy Ogród Działkowy w 2014  roku ”    

na terenie miasta Tarnobrzega 
 

                  REGULAMIN KONKURSU 

 

na ,,Wzorowy Ogród Działkowy w  2014 roku” na terenie  miasta Tarnobrzega 

 

Organizator : 

PREZYDENT MIASTA TARNOBRZEGA 

I. Cel  konkursu   

Zachęcenie mieszkańców do podejmowania lub kontynuacji prac 

porządkowych oraz organizacyjno- technicznych w zakresie poprawy 

warunków ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa pracy  

na Rodzinnych Ogrodach Działkowych. 

 

II. Organizacja konkursu   

1. Konkurs przeprowadza Komisja powołana przez Prezydenta Miasta . 

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest pisemne zgłoszenie deklaracji 

według wzoru stanowiącego załącznik do Regulaminu konkursu. Deklaracje 

należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Tarnobrzega 

przy ul. Mickiewicza 7, sektor A, sala 1, stanowisko nr 5 „Inwestycje , 

Drogownictwo, Edukacja , Zdrowie , Kultura”. 

3. Termin zgłoszeń konkursowych : do dnia  25 czerwca 2014 r. 

4. Komisyjny przegląd i ocena ogrodów : w  dniach od 7 lipca do 18 lipca 

2014 r. 

5. Spośród zgłoszonych do konkursu  ogrodów  Komisja wybierze 

       3 wzorowe  ogrody  działkowe. 

 

III. Postanowienia ogólne  

1. O terminie  uroczystego podsumowania konkursu uczestnicy zostaną 

powiadomieni pisemnie. 

2. Zwycięzcy  otrzymają:  



I miejsce –Puchar Prezydenta Miasta oraz nagroda pieniężna 

                   w wysokości 5 000,00 zł 

II miejsce –dyplom oraz nagroda pieniężna w wysokości    3 000,00 zł 

III  miejsce- dyplom oraz nagroda pieniężna w wysokości  2 000,00 zł 

 

3. Przedmiotem  oceny  będzie  : 

 

1) DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA (0 – 20 pkt) 

1. Rejestracja członków ROD (deklaracje członkowskie, decyzje     

          przydziału działek.( 0 -10 pkt)  

2.Terminowa opłacalność składki członkowskiej na rzecz OZ PZD.  

   ( 0 -10 pkt) 

 

2) DZIAŁALNOŚĆ OŚWIATOWA (0 – 20  pkt) 

1. Działalność społecznej służby instruktorskiej.( 0-10 pkt) 

2. Propagowanie wiedzy ogrodniczej (organizowanie prelekcji , szkoleń , 

     prowadzenie biblioteki ogrodniczej. (0-10 pkt) 

 

3) INWESTYCJE I REMONTY INFRASTRUKTURY ROD  (0 – 50pkt) 

1. Przygotowanie, prowadzenie i realizowanie inwestycji i remontów. 

(0-10 pkt ) 

2. Sposób realizacji inwestycji i remontów: 

a) systemem gospodarczym, (0-15 pkt) 

b) systemem zleconym. (0-10 pkt) 

3. Bieżąca konserwacja urządzeń i infrastruktury ogrodu.( 0-15 pkt) 

 

4) ZAGOSPODAROWANIE ROD (0 – 50 pkt) 

1. Stan techniczny infrastruktury ROD: 

a) ogrodzenie zewnętrzne, ( 0-10 pkt) 

b) bramy, furtki i tablice informacyjne, (0-5 pkt) 

c) tablice z nazwą ogrodu i jej estetyka, (0-5 pkt) 

d) drogi i alejki w ogrodzie, funkcjonalność, (0-5 pkt) 

e)  budynki gospodarczo – administracyjne, (0-10 pkt) 

f) nawadnianie ogrodu, (0-5 pkt) 



g) sieć energetyczna w ogrodzie, (0-5 pkt) 

h)  walory krajobrazowo- estetyczne widziane z zewnątrz. (0-5 pkt) 

 

5) ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁEK (0 – 40 pkt) 

1. Wyposażenie działek, zgodność z regulaminem: 

a) altan (usytuowanie, powierzchnia i wysokość), (0-10 pkt) 

b) mała architektura na działkach, (0-5 pkt) 

c) powszechność stosowania kompostowników, (0-10 pkt) 

d) różnorodność nasadzeń i upraw, (0-5 pkt) 

2. Ogólna ocena zagospodarowania działek, wykorzystanie terenu oraz 

estetyka. (0-10 pkt) 

6) DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA (0 – 50 pkt) 

1.Właściwa gospodarka odpadami: 

  a)  umowa  na odbiór odpadów  (0-15 pkt) 

  b) segregacja odpadów (0-15) 

  c) zorganizowanie zagospodarowania nadmiaru odpadów zielonych (0-15) 

     2.Ekologia w ogrodzie  ( stosowanie upraw ekologicznych ,budki lęgowe   

         dla ptaków, karmniki dla ptaków).    (0-5 pkt) 

7) BEZPIECZEŃSTWO W ROD (0 – 30 pkt) 

    1.Współpraca z policją i strażą miejską. (0-10pkt) 

    2.Układ komunikacyjny w ogrodzie dający możliwość dojazdu do każdej   

       działki służbom ratowniczym. (0-10pkt) 

3. Polisa ubezpieczeniowa majątku ROD i od nieszczęśliwych wypadków 

(0-10 pkt) 

 

OGÓLNA LICZBA PUNKTÓW DO ZODBYCIA  - 260 pkt 

 

W sprawach spornych wynikających  z interpretacji  regulaminu ostateczną 

decyzję podejmie organizator w porozumieniu z Komisją Konkursową. 

 

 

Prezydent  Miasta  Tarnobrzega         

        Norbert Mastalerz 
 

 



 

 



Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 168/2014  

Prezydenta Miasta   Tarnobrzega  

z dnia 3 czerwca 2014 r.  

w   sprawie ogłoszenia konkursu na       

„Wzorowy Ogród Działkowy w 2014 roku ”    

 na terenie  miasta Tarnobrzega 
 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE 
 

PREZYDENT MIASTA TARNOBRZEGA 

39-400 Tarnobrzeg, ul. Kościuszki 32, tel; 822 11 49, fax; 822 25 04 

 

 

organizuje konkurs : 

 

na „Wzorowy  Ogród Działkowy  

w 2014 roku ”na terenie miasta Tarnobrzega 

 

 

Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest pisemne zgłoszenie  

deklaracji udziału przez Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego  

lub Prezesa Rodzinnego Ogrodu Działkowego w Biurze Obsługi Interesantów 

Urzędu Miasta Tarnobrzega przy ul. Mickiewicza 7, sektor A, sala 1 stanowisko 

nr 5 „Inwestycje, Drogownictwo, Edukacja, Zdrowie, Kultura. 

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie www.um.tarnobrzeg.pl,  

w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Tarnobrzega  przy ul. Mickiewicza 

7, sektor A, sala 1, stanowisko 5: Inwestycje, Drogownictwo, Edukacja, 

Zdrowie, Kultura, Rolnictwo oraz  w Polskim Związku Działkowców – 

Delegatura Rejonowa w Tarnobrzegu ul. Kościuszki 30  

 

Termin zgłoszeń konkursowych : do dnia 25 czerwca 2014 r. 

Komisyjny przegląd i ocena ogrodów:  w dniach  od 7 lipca do 18 lipca 2014 r.  

 

 

 

                                      Prezydent  Miasta Tarnobrzega 

                                     Norbert Mastalerz 
 

http://www.um.tarnobrzeg.pl/

