
Uchwała nr 2848/2020 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 22 października 2020 r. 

w sprawie: rozstrzygnięcia IV edycji konkursu pn. „Aktywna Wieś Wielkopolska” dla 

uczestników samorządowego programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020”  

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa  

(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1668) w zw. z uchwałą nr XXXII/635/13 Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego z dnia 25 marca 2013 w sprawie przyjęcia programu „Wielkopolska Odnowa 

Wsi 2013-2020”, zmienioną uchwałą nr IV/88/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego  

z dnia 23 lutego 2015 roku oraz w zw. z uchwałą nr 2563/2020 Zarządu Województwa 

Wielkopolskiego z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie: ogłoszenia IV edycji konkursu  

pn. „Aktywna Wieś Wielkopolska” dla uczestników samorządowego programu „Wielkopolska 

Odnowa Wsi 2013 – 2020” oraz powołania Kapituły przedmiotowego konkursu, Zarząd 

Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

1. Zatwierdza się listę laureatów (sołectw) IV edycji konkursu pn. „Aktywna Wieś 

Wielkopolska” oraz określa się wysokość nagród finansowych dla laureatów, zgodnie  

z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Laureaci konkursu otrzymują dyplomy oraz tytuł „Aktywna Wieś Wielkopolska”. 

3. Nagrody finansowe dla laureatów zostaną przekazane na konto bankowe właściwej 

terytorialnie gminy. 

§ 2 

1. Zatwierdza się listę sołectw wyróżnionych w IV edycji konkursu pn. „Aktywna Wieś 

Wielkopolska”, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 

2. Wyróżnieni w konkursie otrzymują dyplomy. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



Uzasadnienie 
do uchwały nr 2848/2020 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 
z dnia 22 października 2020 r. 

w sprawie: rozstrzygnięcia IV edycji konkursu pn. „Aktywna Wieś Wielkopolska” dla 

uczestników samorządowego programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020”  

 

Uchwałą nr 2563/2020 z dnia 6 sierpnia 2020 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił  

IV edycję konkursu pn. „Aktywna Wieś Wielkopolska” dla uczestników samorządowego 

programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020” oraz powołał Kapitułę przedmiotowego 

konkursu. 

W budżecie województwa na rok 2020 (dział 010, rozdział 01095, § 4190) zabezpieczono 

kwotę  99 000 zł na nagrody finansowe dla laureatów konkursu. 

Kapituła konkursu dokonała oceny aktywności grup odnowy wsi działających w programie  

i zaproponowała Zarządowi przyznanie nagród i wyróżnień dla sołectw, uwzględniając 

wielkość środków dostępnych na ten cel w budżecie województwa.  

Zgodnie z § 4 ust. 1 regulaminu konkursu wyboru laureatów i wyróżnionych dokonuje Zarząd 

Województwa Wielkopolskiego w formie uchwały. Od uchwały Zarządu w sprawie nagród  

i wyróżnień nie przysługuje odwołanie. 

Mając powyższe na uwadze przyjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 


