
UCHWAŁA NR 3575/2021 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 13 maja 2021 r. 

 

w sprawie zatwierdzenia wyników Wojewódzkiego konkursu ekologicznego dla młodzieży 
promującego OZE pt. „CZTERY PORY ROKU Z OZE” dla uczniów klas VII-VIII szkół 
podstawowych  

 

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 1668 ze zm.), Uchwały nr 3191/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego  
z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia Wojewódzkiego konkursu ekologicznego 
dla młodzieży promującego OZE pt. „CZTERY PORY ROKU Z OZE” dla uczniów klas VII-VIII 
szkół podstawowych oraz Uchwały nr 3451/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 
15 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania Kapituły Wojewódzkiego konkursu ekologicznego  
dla młodzieży promującego OZE pt. „CZTERY PORY ROKU Z OZE” dla uczniów klas VII-VIII 
szkół podstawowych, Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

§ 1 

1. Przyznaje się po pięć nagród rzeczowych wraz z dyplomami za zajęcie I miejsca, po pięć 
nagród za zajęcie II miejsca i po pięć nagród za zajęcie III miejsca w poszczególnych subregionach 
Wielkopolski dla Laureatów Wojewódzkiego konkursu ekologicznego młodzieży promującego 
OZE pt. „CZTERY PORY ROKU Z OZE” dla klas VII-VIII szkół podstawowych.  

2. Listę nagrodzonych w Wojewódzkim konkursie ekologicznym dla młodzieży promującym 
OZE pt. „CZTERY PORY ROKU Z OZE” dla klas VII-VIII szkół podstawowych określa 
Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały. 

3. Przyznaje się 5 nagród rzeczowych wraz z dyplomami za wyróżnienie dla uczniów 
biorących udział w Wojewódzkim konkursie ekologicznym dla młodzieży promującym OZE  
pt. „CZTERY PORY ROKU Z OZE” dla klas VII-VIII szkół podstawowych.  

4. Listę wyróżnionych uczniów w Wojewódzkim konkursie ekologicznym dla młodzieży 
promującym OZE pt. „CZTERY PORY ROKU Z OZE” dla klas VII-VIII szkół podstawowych 
określa Załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały. 

§ 2 

Przyznaje się 15 nagród pieniężnych dla każdej szkoły z której pochodzi uczeń-Laureat 
Wojewódzkiego konkursu ekologicznego dla młodzieży promującego OZE pt. „CZTERY PORY 
ROKU Z OZE” dla klas VII-VIII szkół podstawowych, w wysokości: 

I miejsce – 1500 zł brutto, 

II Miejsce – 1000 zł brutto, 

III miejsce – 500 zł brutto. 

§ 3 

Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 
 



UZASADNIENIE 
do UCHWAŁY NR 3757/2021 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 
z dnia 13 maja 2021 r. 

  
 
w sprawie zatwierdzenia wyników Wojewódzkiego konkursu ekologicznego dla młodzieży 
promującego OZE pt. ”CZTERY PORY ROKU Z OZE” dla uczniów klas VII-VIIII szkół 
podstawowych 
 

W dniu 12 lutego 2021 r. Uchwałą nr 3191/2021 Zarząd Województwa Wielkopolskiego 
ogłosił przeprowadzenie Wojewódzkiego konkursu ekologicznego dla młodzieży promującego 
OZE pt. ”CZTERY PORY ROKU Z OZE” dla uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych wraz 
z Regulaminem. Zgodnie z ww. Regulaminem w dniu 15 kwietnia 2021 r. Uchwałą nr 3451/2021 
Zarząd Województwa Wielkopolskiego powołał Kapitułę do wyłonienia najlepszych prac. 
Kapituła w dniach 27-30 kwietnia br. oceniała oraz wybrała najlepsze prace, czego wynikiem jest 
protokół wraz z propozycją listy rankingowej 15 nominowanych uczniów i 5 wyróżnionych,  
z poszczególnych subregionów Wielkopolski. 

Środki na nagrody rzeczowe (sprzęt sportowy/elektroniczny/turystyczny)  
dla Laureatów i wyróżnionych uczniów oraz nagrody pieniężne dla szkół, z których pochodzą 
Laureaci Konkursu pt. „CZTERY PORY ROKU Z OZE”, wymienione w § 1 i§ 2 niniejszej 
Uchwały, w wysokości łącznie 39.400,00 zł, zostały zabezpieczone w budżecie Województwa 
Wielkopolskiego na rok 2021. 

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


