Zarządzenie nr 261/2017
Wójta Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 14 czerwca 2017 r.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 3 ust. 2 pkt. 8 ustawy
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r.,
poz. 250 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
§1
Organizuje się Konkurs pt.: „EKO-ZABAWA” skierowany do wszystkich uczniów
uczęszczających do Placówek Oświatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Bargłów
Kościelny.
§2
Powołuje się Gminną Komisję Konkursową do przeprowadzenia Konkursu w składzie:
1. Przewodniczący Komisji – Artur Gołębicki
2. Członek Komisji – Paweł Bućkowski
3. Członek Komisji – Katarzyna Szyc
§3
Konkurs przeprowadzony zostanie zgodnie z regulaminem stanowiącym załącznik nr l do
niniejszego zarządzenia.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIK NR 1
Do Zarządzenia nr 261/2017
Wójta Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 14 czerwca 2017 r.
REGULAMIN KONKURSU EKOLOGICZNEGO
pt.: „EKO-ZABAWA”
§1
Organizatorem Konkursu zbiórki makulatury pt.: „EKO-ZABAWA” jest Wójt Gminy
Bargłów Kościelny oraz spółka BIOM Sp. z o.o. we współpracy z Dyrekcją Placówek
Oświatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Bargłów Kościelny.
§2
Cel Konkursu:
 propagowanie działalności proekologicznej wśród uczniów i społeczności lokalnej;
 kreowanie prawidłowych postaw w zakresie gospodarowania odpadami (selektywna
zbiórka odpadów);
 poszerzenie wiedzy na temat zasad prawidłowego postępowania z odpadami;
 wyrobnie nawyku segregacji;
 rozwijanie poczucia odpowiedzialności za środowisko;
 przeciwdziałanie zanieczyszczaniu najbliższego otoczenia.
Zasady Konkursu:
1. Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów uczęszczających do Placówek
Oświatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Bargłów Kościelny.
2. Konkurs polega na zbiórce makulatury w Placówkach Oświatowych na terenie Gminy
Bargłów Kościelny, których Dyrekcja wypełnione zgłoszenie (stanowiące Załącznik
nr 1 do regulaminu konkursu) prześle lub dostarczy do dnia 19 czerwca 2017 r.
do siedziby Urzędu Gminy Bargłów Kościelny ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów
Kościelny, pokój nr 2.
3. Uczniowie w czasie trwania Konkursu mogą prosić o wsparcie w zbiórce makulatury
rodzinę, znajomych, sąsiadów.
4. Poprzez zbiórkę makulatury należy rozumieć zbiórkę wyłącznie odpadów takich jak
suche: gazety, czasopisma, papier szkolny i biurowy, ulotki, książki, tektura
opakowaniowa, kartony, torebki i worki papierowe.
5. Makulaturę związaną sznurkiem wraz z informacją pisemną zawierającą Imię,
Nazwisko oraz klasę należy przekazywać dla Opiekuna danej Placówki Oświatowej.
6. Makulatura będzie zbierana w dni oraz godziny wyznaczone przez Dyrekcję Placówki
Oświatowej. Przyniesiona ilość makulatury będzie ważona z dokładnością do 0,1 kg, a
jej ilość zapisywana na konto każdego ucznia.
7. Konkurs trwa od 19 czerwca 2017 roku do 16 listopada 2017 roku.
8. Podstawą do przyznania nagrody są następujące dokumenty:
 Zgłoszenie udziału Placówki Oświatowej – Załącznik 1 do regulaminu
Konkursu;
 Wypełniony Raport ze zbiórki makulatury – Załącznik 2 do regulaminu
konkursu
należy
przesłać
drogą
elektroniczną
na
adres:
golebicki@barglow.dt.pl w formie arkusza kalkulacyjnego oraz formie w
papierowej do dnia 20 listopada 2017 r. do siedziby Urzędu Gminy Bargłów
Kościelny ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny, pokój nr 2.
9. W konkursie zostaną wyłonieni zwycięzcy tj. 45 uczniów, którzy zebrali największą
ilość makulatury spośród wszystkich uczestników, ze wszystkich placówek
oświatowych z terenu Gminy Bargłów Kościelny.
10. Nagrodami dla 45 osób, które zebrały największą ilość makulatury jest wyjazd do
Aquaparku w Mikołajkach.

11. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo przyznawania wyróżnień i nagród.
12. Opiekunowie Konkursu w danej Placówce Oświatowej odpowiadają za prowadzenie
ewidencji zbiórki makulatury, zgłaszanie i ustalanie z Organizatorem Konkursu
terminu odbioru makulatury z danej Placówki Oświatowej.
13. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w dniu 22 listopada 2017 roku.
Termin wyjazdu do Aquaparku w Mikołajkach uzgodniony zostanie z Dyrekcją
Placówek.
14. Organizator zapewnia każdej zgłoszonej Placówce Oświatowej odbiór makulatury w
ustalonym terminie. Aby usprawnić odbiór przy zgłoszeniu należy podać warunki
odbioru makulatury z danej Placówki (brak pomocy, piwnica, strych, długi korytarz,
schody itp.)
15. Organizator zastrzega sobie prawo do ustalenia terminu odbioru makulatury z
placówki oświatowej, z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.
16. W trosce o skuteczność zbiórki Opiekunowi w danej Placówce zobowiązani się do
zabezpieczenia miejsca prowadzonej zbiórki w celu uniknięcia potencjalnego
niszczenia lub ubytku materiału.
17. Źródłem finansowania nagród dla uczestników konkursu są środki budżetu Gminy
Bargłów Kościelny.
18. Ze strony Organizatora Konkursu za prawidłową ewidencję i przebieg konkursu
odpowiadają:
 Artur Gołębicki – podinspektor w Urzędzie Gminy Bargłów Kościelny,
tel. 0-87 642 40 91 wew. 40
19. Zgłaszanie i ustalanie terminu odbioru makulatury odbywa się pod nr tel. 0-87 642 40
91 wew. 40
20. Wyniki konkursu dostępne będą w poszczególnych Placówkach Oświatowych.
21. Regulamin konkursu będzie dostępny w siedzibie Urzędu Gminy, na stronie
internetowej www.barglow.dt.pl oraz w Placówkach Oświatowych biorących udział w
konkursie.
22. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

ZAŁĄCZNIK NR 1
do regulaminu konkursu
pt.: „EKO-ZABAWA”

…………………………………….
(pieczęć placówki oświatowej)

ZGŁOSZENIE
Zgłaszamy udział w konkursie ekologicznym
pt.: „EKO-ZABAWA”



Opiekunem konkursu w naszej placówce jest (imię i nazwisko opiekuna, telefon
kontaktowy, e-mail): …………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..



Proszę podać warunki odbioru makulatury
(piwnica, długi korytarz, brak pomocy przy załadunku)
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...

.....……………………………………
(pieczęć i podpis Dyrektora Placówki)

Nazwa placówki oświatowej
ZAŁĄCZNIK NR 2
do regulaminu konkursu
pt.: „EKO-ZABAWA

RAPORT ZE ZBIÓRKI MAKULATURY
W KONKURSIE pt. „EKO-ZABAWA”
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Podpis opiekuna
……………………………..

