
Zarządzenie Nr 303/2017
Prezydenta Miasta Kalisza

z dnia 24 maja 2017 r.

w sprawie organizacji konkursu pod nazwą "Zielony Kalisz 2017".

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 18, art. 30 ust. 1 oraz art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1
Organizuje się w 2017 roku na terenie  miasta  Kalisza dla mieszkańców Kalisza konkurs  
pod nazwą "Zielony Kalisz 2017".

§ 2
Celem  konkursu  jest  inicjowanie  i  promowanie  działań  mieszkańców  Kalisza  na  rzecz
poprawy estetyki Miasta i utrwalenia wizerunku Kalisza jako miasta zieleni.

§ 3
1. Zgłoszenia udziału w konkursie należy dokonać do dnia 30 czerwca 2017 r. na kartach

zgłoszeń  dostępnych  w  siedzibie  Urzędu  Miejskiego  w  Kaliszu  -  Biuro  Obsługi
Interesanta przy ul. Kościuszki 1 A lub  w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki
Komunalnej  Urzędu Miejskiego przy ul.  Główny Rynek 20 (I  piętro)  oraz na stronie
internetowej Kalisza, a także w siedzibach: Rad Osiedlowych, Administracji osiedlowych
i Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

2. Wzór karty zgłoszenia udziału w konkursie „Zielony Kalisz 2017 r. stanowi załącznik  
nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

§ 4
Powołuje się komisję konkursową w składzie:

1) Przewodniczący Komisji Konkursowej - 
Lidia Plajzer

      Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki
2) Członek Komisji - Hanna Zalewska  Plastyk Miejski 
3) Członek Komisji - Kazimierz Dominiak Okręgowy Zarząd Związku Działkowców
4) Członek Komisji - Ryszard Jezierski Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki
5) Członek Komisji – Maria Młynek Wydział Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki

                                           Komunalnej

§ 5
W  I etapie  – do dnia 18 lipca 2017 r. Członkowie Komisji dokonają oceny zgłoszonych
obiektów w oparciu o następujące kryteria i skalę ocen:
      1)   ogólne wrażenie estetyczne  0 - 5 pkt

2)   oryginalność kompozycji                               0 - 5 pkt.
                      



§ 6
1. W II etapie do dnia 31 sierpnia 2017 r. Komisja w pełnym składzie na podstawie kart

oceny  obiektów  konkursowych  z  I  etapu  dokona  ponownej  oceny  w terenie  i  ustali
laureatów  konkursu  w  poszczególnych  kategoriach.  Drugiej  ocenie  podlegają  tylko  
te obiekty konkursowe, które w pierwszym etapie  otrzymały co najmniej 8 punktów.

2. Wzór  karty  oceny  obiektów  konkursowych  stanowi  załącznik  nr  2  do  niniejszego
zarządzenia.

§ 7
Z II etapu Konkursu  zostanie sporządzona dokumentacja fotograficzna.

§ 8
Określa się następujące kategorie obiektów konkursowych:
-       balkony, loggie i parapety,
-       ogródki przydomowe/ zielone podwórza,
-       działki na terenach Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

§ 9
1. Ustala się główne nagrody dla laureatów konkursu, przyznawane w poszczególnych    

kategoriach:
1) I miejsce  -  nagroda o wartości 1 100,00 zł brutto
2) II miejsce -  nagroda o wartości    700,00 zł brutto
3) III miejsce - nagroda o wartości    500,00 zł brutto.

2. Podsumowanie konkursu połączone z wręczaniem nagród laureatom konkursu nastąpi      
w terminie do końca października 2017 r.

§ 10
Wykonanie  zarządzenia  powierza  się  Naczelnikowi  Wydziału  Środowiska,  Rolnictwa
i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Kaliszu.

§ 11
Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 12
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Kalisza
/…/

Grzegorz Sapiński



Załącznik nr 1 do Zarządzenia  nr 303./2017 
Prezydenta Miasta Kalisza z dnia z dn  24 maja 2017r.

w sprawie organizacji konkursu pod nazwą
"Zielony Kalisz 2017"

KARTA ZGŁOSZENIA
UDZIAŁU W KONKURSIE "ZIELONY KALISZ 2017"

(należy przesłać do organizatora do dnia 30.06.2017r.)

1. Imię i nazwisko uczestnika konkursu (nazwa podmiotu uczestniczącego w konkursie)

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

2. Adres i telefon uczestnika konkursu (podmiotu uczestniczącego w konkursie):

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

3. Adres obiektu zgłoszonego do konkursu:

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

4. Kategoria obiektu (właściwe podkreślić):

a) balkon, loggia, parapet
b)  ogródki przydomowe/zielone podwórza
c)   działki na terenach Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

...................................................... ........................................................
 potwierdzenie wpływu zgłoszenia                                         data i podpis uczestnika konkursu

 Wyrażam zgodę na publikację zdjęć i adresu obiektu zgłoszonego do konkursu, 
imienia i nazwiska właściciela obiektu w mediach sprawujących patronat nad 
konkursem, przez sponsorów i organizatora konkursu podczas uroczystości ogłoszenia
wyników konkursu i innych okazji oraz na przetwarzanie danych osobowych zgodnie 
z ustawą o ochronie danych osobowych na użytek konkursu „Zielony Kalisz 2017”.

data i podpis uczestnika konkursu

Prezydent Miasta Kalisza
/…/

Grzegorz Sapiński



Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr  303/2017
Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 maja 2017 r.

w sprawie organizacji konkursu pod nazwą
"Zielony Kalisz 2017"

KARTA OCENY OBIEKTÓW KONKURSOWYCH

1. Nazwa osiedla:

.................................................................................................................................................

2. Imię i nazwisko, adres, nr telefonu przedstawiciela Rady Osiedla lub Administracji 
Osiedla:

.................................................................................................................................................

3. Kategoria: balkony, loggie, parapety:

Lp. Imię i nazwisko uczestnika 
konkursu (podmiotu 
uczestniczącego                     
w konkursie), adres

Ogólne 
wrażenie 
estetyczne 
pkt.  0-5

Oryginalność 
kompozycji
    pkt. 0-5

Suma 
punktów

Ewentualne 
uwagi

Liczba obiektów ogółem: .....................................

4. Kategoria: ogródki przydomowe/zielone podwórza

Lp. Imię i nazwisko,
 adres

Ogólne 
wrażenie 
estetyczne      
pkt.0-5

Oryginalność 
kompozycji 
    pkt. 0-5

Suma 
punktów

Ewentualne 
uwagi

Liczba obiektów ogółem: .....................................



-       2       -

5. Kategoria: działki na terenach Rodzinnych Ogrodów Działkowych

Lp. Imię i nazwisko,
 adres

Ogólne 
wrażenie 
estetyczne      
pkt.0-5

Oryginalność 
kompozycji 
    pkt. 0-5

Suma 
punktów

Ewentualne 
uwagi

Liczba obiektów ogółem: .....................................

Na tym protokół oceny obiektów konkursowych zakończono i po odczytaniu podpisano:

1. ..............................................

2. ..............................................

3. ..............................................

4. ..............................................

5. ..............................................

Kalisz, dnia ................................ 2017 r.

Prezydent Miasta Kalisza
/…/

Grzegorz Sapiński


