Uchwała Nr XLIII/246/2006
Rady Gminy Frysztak
z dnia 28 kwietnia 2006 roku
w sprawie upowszechniania idei samorządowej wśród młodzieży.
Na podstawie art.5b ust.1, art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z późniejszymi zmianami),
Rada Gminy uchwala co następuje:
§1
W celu upowszechniania idei samorządowej wśród młodzieży Rada Gminy
postanawia ogłosić konkurs dla uczniów klas gimnazjalnych z terenu gminy Frysztak
pt. „Samorząd i samorządność w naszej gminie – konkurs gminny 2006 rok”.
§2
Powołać komisję konkursową do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu w
następującym składzie:
1) Przewodniczący komisji - Krzysztof Winiarski (Przewodniczący Komisji
ds. Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Rady Gminy)
2) Członek komisji – Tomasz Garncarski (osoba wyznaczona przez Wójta
Gminy)
3) Członek komisji – Krystyna Stawarz (osoba wyznaczona przez Radę
Gminy)
§3
Przyjąć regulamin konkursu o treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy i komisji konkursowej.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób
zwyczajowo przyjęty.

Załącznik do uchwały Nr XLIII/246/2006
Rady Gminy Frysztak z dnia 28.04.2006 r.

Regulamin konkursu pt. „ Samorząd i samorządność w naszej gminie – konkurs
gminny 2006 rok ”.
Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia gminnego konkursu pt. „ Samorząd i
samorządność w naszej gminie – konkurs gminny 2006 rok”
§1
Konkurs przeznaczony jest dla młodzieży II i III klas gimnazjalnych z terenu gminy Frysztak.
§2
1. Uczestnicy konkursu mają do wyboru wykonanie pracy pisemnej na następujące tematy:
1) „ Samorząd gminny widziany oczami gimnazjalisty.”
2) „Oczekiwania od radnego , a możliwość ich realizacji.”
2. Uczestnik konkursu wybiera jeden z tematów i przygotowuje wypracowanie w dowolnej
formie literackiej maksymalnie na 3 stronach w formacie A4.
3. Wypracowanie może być sporządzone ręcznie, maszynowo lub komputerowo.
4. Każda praca powinna zawierać:
1) imię i nazwisko ucznia , klasę
2) adres gimnazjum
3) temat pracy ( tytuł)
4) treść pracy na wybrany temat
§3
Wykonane prace należy złożyć w Urzędzie Gminy we Frysztaku w pok. 29 do dnia 17 maja 2006
roku do godz. 15 osobiście lub przez nauczyciela opiekującego się uczniem w zaklejonej kopercie
z napisem : „Samorząd i samorządność w naszej gminie – konkurs gminny 2006 rok”.
§4
1. Oceny złożonych prac dokona komisja konkursowa powołana przez Radę Gminy.
2. W skład komisji konkursowej wchodzą:
1) Każdorazowo przewodniczący Komisji ds. Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych
Rady Gminy – jako przewodniczący komisji
2) Osoba wyznaczona przez Wójta Gminy - jako członek komisji
3) Osoba wyznaczona przez Radę Gminy – jako członek komisji
3. W pracach komisji mogą uczestniczyć nauczyciele zaproszeni przez komisję jako osoby
służące pomocą komisji w trakcie poprawy prac.
4. Komisja ocenia prace wg. następujących kryteriów:
1) poprawność merytoryczna , językowa i literacka pracy,
2) ogólny poziom i estetyka pracy.
§5
1. Każdy uczestnik konkursu otrzymuje dyplom okolicznościowy za udział w konkursie.
2. Komisja konkursowa wybiera najlepsze prace przyznając miejsca I, II i III oraz wyróżnienie.
3. Uczestnicy konkursu otrzymują następujące nagrody :
1) za zajęcie I miejsca – nagroda rzeczowa za 200,00 zł
2) za zajęcie II miejsca - nagroda rzeczowa za 100,00 zł

3) za zajęcie III miejsca - nagroda rzeczowa za 70,00 zł
4) wyróżnienie – nagroda rzeczowa za 50,00 zł
4. Komisja konkursowa może nie przyznać któregoś miejsca lub wyróżnienia.
5. Tematykę konkursu oraz skład komisji konkursowej ustalana jest się corocznie przez Radę
Gminy.
1.
2.
3.
4.

§6
Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystej sesji Rady Gminy
z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego.
Wręczenia nagród oraz wyróżnienia dokona Przewodniczący Rady Gminy oraz Wójt Gminy.
Prace konkursowe nie są zwracane, pozostają w archiwum Rady Gminy Frysztak.
Treść prac konkursowych może być bez zgody autora publikowana i podawana do publicznej
wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

