
                                                                                        Projekt

Uchwała Nr …....../13
Rady Miejskiej Trzcianki

z dnia …............................2013 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/158/12 Rady Miejskiej Trzcianki 
z dnia 19 marca 2012r.  w sprawie konkursu „Piękna Wieś” i zasad 
jego przeprowadzania
          

Na podstawie art. 6 ust. 1 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 

o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Miejska 

Trzcianki uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku nr 1 do uchwały Nr XXII/158/12 Rady Miejskiej Trzcianki 

z  dnia  19  marca  2012r.  w  sprawie  konkursu  „Piękna  Wieś”  i  zasad  jego 

przeprowadzania,  wprowadza się następujące zmiany:

1) w pkt I ust 4. otrzymuje brzmienie:

„4.Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie w terminie do 15 czerwca 

danego roku pisemnej deklaracji uczestnictwa:

a) sołectwa – zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały,

b) zagrody wiejskiej – zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,

c)  indywidualnego  jednorodzinnego  budynku  mieszkalnego  –  zgodnie 

z załącznikiem nr 4 do uchwały;”

2) w pkt I dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„6.Uczestnicy konkursu „Piękna Wieś”, w kategoriach określonych w ust. 

3, którzy w okresie 3 lat  poprzedzających rok przeprowadzenia konkursu 

zajęli I  miejsce, wyłączeni są z udziału w konkursie;”

3) w pkt II ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3.Komisja dokonuje oceny sołectw, zagród i  jednorodzinnych budynków 

mieszkalnych  zgłoszonych  do  konkursu,  podczas  dwóch  przeglądów  w 

ostatnim  tygodniu  czerwca  i  ostatnim  tygodniu  sierpnia  danego  roku. 

Komisja  powiadamia  telefonicznie  uczestników  konkursu  o  terminie 



przeglądu, nie wcześniej niż 3 dni przed planowanym terminem.” 

§  2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzcianki.

§  3. Uchwała obowiązuje od dnia  podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy 

ogłoszeń  Urzędu  Miejskiego  Trzcianki,  w  Biuletynie  Informacji  Publicznej  i  na 

stronie internetowej www.trzcianka.pl.

http://www.trzcianka.pl/


UZASADNIENIE

do  projektu  zmiany  uchwały  Nr  XXII/158/12  Rady  Miejskiej 
Trzcianki z dnia 19 marca 2012r. w sprawie  konkursu „Piękna Wieś” 
i zasad jego przeprowadzania

 Konkurs „Piękna Wieś” organizowany jest na terenie gminy Trzcianka od 2000 

roku.  Regulamin  przeprowadzania  konkursu  podlegał  licznym zmianom.  Zgodnie 

z  sugestią  sołtysów  a  także  osób  wchodzących  w  latach  poprzednich  w  skład 

Komisji Konkursowej, przygotowano kolejną zmianę do Regulaminu polegającą na 

wykluczeniu  na  okres  3  lat  laureatów  I  nagród   w  poszczególnych  kategoriach. 

Równocześnie przesunięto termin składania wniosków do 15 czerwca danego roku 

oraz zmieniono termin pierwszego przeglądu z ostatniego tygodnia maja na ostatni 

tydzień czerwca. 

W celu  przeprowadzenia  Konkursu  „Piękna Wieś”  zgodnie  z  proponowanymi 

zmianami, zasadnym jest przyjęcie projektu uchwały. 


