
 

UCHWAŁA Nr I/12/2019 

Gminnej Rady Seniorów w Ornecie 

z dnia 04.06.2019 r. 

 

w sprawie zorganizowania konkursu na najładniejszy ogródek przydomowy na terenie 

Gminy Orneta 

Na podstawie § 16 ust. 1 Statutu Gminnej Rady Seniorów w Ornecie przyjętego Uchwałą 

Nr BRM.0007.19.2019  Rady Miejskiej w Ornecie z dnia 24 kwietnia 2019 r.  w sprawie 

utworzenia Gminnej Rady Seniorów w Ornecie i nadania jej statutu, uchwala się co następuje 

 

§ 1. Gminna Rada Seniorów w Ornecie zobowiązuje się do zorganizowania konkursu 

na najładniejszy ogródek przydomowy na terenie Gminy Orneta. 

§ 2. Regulamin konkursu, o którym mowa w § 1 stanowi załącznik 1 do niniejszej uchwały. 

§ 3. Formularz zgłoszeniowy do konkursu, o którym mowa w § 1 stanowi załącznik 2 

do niniejszej uchwały. 

 

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącemu Gminnej Rady Seniorów w 

Ornecie. 

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik 1 

do Uchwały I/12/2019 

        Gminnej Rady Seniorów w Ornecie 

        z dnia 04.06.2019 r. 

 

REGULAMIN KONKURSU NA NAJŁADNIEJSZY OGRÓDEK PRZYDOMOWY NA 

TERENIE GMINY ORNETA 

 

I CELE KONKURSU 

 

1. Propagowanie wśród mieszkańców Gminy Orneta poczucia estetyki, ładu i porządku 

przestrzennego. 

 

2. Zachęcanie mieszkańców Gminy do poprawy wyglądu ich nieruchomości. 

 

3. Kształtowanie postawy współodpowiedzialności mieszkańców za wizerunek naszej 

miejscowości.  

 

Powyższe cele zostaną zrealizowane poprzez: 

 

1. Uporządkowanie terenów podwórek. Utrzymywanie czystości i porządku na terenie 

posesji. 

 

2. Zakładanie i eksponowanie rabat, ogrodów i trawników przydomowych. 

 

3. Konserwację elewacji budynków oraz utrzymywanie ogrodzeń w należytym stanie. 

 

II ORGANIZATOR KONKURSU 

 

Gminna Rada Seniorów w Ornecie. 

 

III WARUNKI KONKURSU 

 

1. Formularze zgłoszeniowe do konkursu należy składać do Urzędu Miejskiego w Ornecie, 

budynek główny, pokój nr 5. 

 

2. Zgłoszenia dokonać mogą właściciele lub użytkownicy nieruchomości. Zgłoszeń 

dokonywać mogą również inne osoby za pisemną zgodą właściciela lub użytkownika 

nieruchomości. 

 

3. Organizator ma prawo wytypować nieruchomość do konkursu za zgodą jej właściciela 

lub użytkownika. 

 



4. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne ze zgodą na oględziny nieruchomości oraz 

jej sfotografowanie, zgodą na przetwarzanie danych osobowych do celów konkursowych oraz 

zgodą na podanie do publicznej wiadomości informacji na temat posiadanej posesji. 

 

5. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu. 

6. Radni Gminnej Rady Seniorów w Ornecie nie mogą brać udziału w konkursie. 

 

7. Termin dokonywania zgłoszeń zostanie określony w ogłoszeniu o konkursie. 

 

IV KOMISJA KONKURSOWA 

 

1. W skład komisji konkursowej wchodzą co najmniej 3 osoby - przedstawiciele Gminnej 

Rady Seniorów w Ornecie oraz Urzędu Miejskiego w Ornecie. 

 

2. Z oględzin posesji komisja sporządza protokół i dokumentuje jej stan w formie zdjęcia.  

 

3. Oceny poszczególnych nieruchomości wraz z propozycją przyznania nagród sporządza 

się opisowo. 

 

4. Decyzja komisji jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu. 

 

V NAGRODY 

 

1. Za zajęcie I, II oraz III miejsca w konkursie przewidziane są nagrody rzeczowe. 

 

2. Organizator ma prawo przyznawać wyróżnienia. 

 

3. Organizator opublikuje informację o wynikach konkursu w Biuletynie Informacji Lokalnej 

oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Ornecie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Załącznik 2 

do Uchwały I/12/2019 

        Gminnej Rady Seniorów w Ornecie 

        z dnia 04.06.2019 r. 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO KONKURSU NA NAJŁADNIEJSZY 

OGRÓDEK PRZYDOMOWY NA TERENIE GMINY ORNETA 

 

 

Dane zgłaszającego: 

 

……………………………………………………. 
Imię i nazwisko/Nazwa 

 

……………………………………………………. 
Adres zamieszkania 

 

……………………………………………………. 
Tel: 

 

Zgłaszam udział nieruchomości położonej pod adresem …………………….………………… 

 

………………………………………………………………………………………………….  

 

stanowiącej własność Pana/Pani ……………………………………………………………..... 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

do udziału w konkursie na najładniejszy ogródek przydomowy na terenie Gminy Orneta. 

 

Oświadczenie: 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w powyższym wniosku 

na potrzeby konkursu na „Najładniejszy ogródek przydomowy” – zgodnie z Rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

 

Oświadczam, iż zostałem/am poinformowany/a o tym, że: 

1. Administratorem zebranych danych osobowych jest Burmistrz Ornety, ul. Plac Wolności 26, 11-130 

Orneta. 

2. Administrator powołał Inspektora Danych Osobowych, z którym kontakt jest możliwy 

za pośrednictwem adresu e-mail: iod@orneta.pl. 



3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu działu w Konkursie na najładniejszy ogródek 

przydomowy na terenie Gminy Orneta. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a 

RODO 

4. Dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający z Rozporządzenia Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych 

wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 

5. Mam prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania,  usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania.  

6. Mam prawo wnieść skargę na naruszanie przepisów o ochronie danych osobowych do organu 

nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.   

7. Podanie danych jest dobrowolne lecz brak zgody na przetwarzanie danych lub jej odwołanie jest 

równoznaczny z rezygnacją udziału w konkursie. 

8. Zapoznałem się z regulaminem konkursu i akceptuje jego postanowienia. 

 

 

 

……………………………………………….. 
Podpis zgłaszającego 

 

 

…………………………………………… 
  Podpis właściciela/użytkownika nieruchomości 


