
UCHWAŁA NR 4742/2022 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 3 marca 2022 r. 

w sprawie: ogłoszenia Konkursu Kulinarnego dla Kół Gospodyń Wiejskich  

pn. „Przysmaki z wielkopolskich sadów” na najlepszą potrawę regionalną z jabłkiem  

lub ze śliwką, zatwierdzenia Regulaminu Konkursu oraz powołania Komisji Konkursowej 

 

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.) Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

§ 1 

Ogłasza się Konkurs Kulinarny dla Kół Gospodyń Wiejskich pn. „Przysmaki z wielkopolskich 

sadów” na najlepszą potrawę regionalną z jabłkiem lub ze śliwką.  

§ 2 

Zatwierdza się Regulamin Konkursu określonego w § 1 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3 

Powołuje się Komisję Konkursową do przeprowadzenia Konkursu określonego w § 1 w następującym 

składzie: 

1. Przewodniczący – Jarosław Maciejewski – prezes Stowarzyszenia Sołtysów Województwa 

Wielkopolskiego, 

2. Członek  – przedstawiciel gminy Białośliwie wyznaczony przez wójta Gminy Białośliwie,  

3. Członek – Marta Jachimowska Inspektor w Oddziale ds. Promocji Rolnictwa, Żywności  

i Turystyki Wiejskiej Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 

4. Sekretarz – Monika Zdziennicka Inspektor w Oddziale ds. Promocji Rolnictwa, Żywności 

i Turystyki Wiejskiej Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR 4742/2022 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 3 marca 2022 r. 

w sprawie: ogłoszenia Konkursu Kulinarnego dla Kół Gospodyń Wiejskich  

pn. „Przysmaki z wielkopolskich sadów” na najlepszą potrawę regionalną z jabłkiem  

lub ze śliwką, zatwierdzenia Regulaminu Konkursu oraz powołania Komisji Konkursowej 

 

Organizacja Konkursu Kulinarnego dla Kół Gospodyń Wiejskich pn. „Przysmaki z wielkopolskich 

sadów” na najlepszą potrawę regionalną z jabłkiem lub ze śliwką ma na celu wyróżnienie i  wspieranie 

działań kół gospodyń wiejskich z terenu województwa wielkopolskiego.  

Jednym z  głównych działań KGW jest kultywowanie i utrwalanie zwyczajów i tradycji kulinarnych 

przekazywanych z pokolenia na pokolenie poprzez prezentację potraw regionalnych i lokalnych 

wykonanych w dowolnej formie kulinarnej, z wykorzystaniem owoców pochodzących z wielkopolskich 

sadów – tj. jabłka i śliwki.  

Ważnym aspektem Konkursu jest również identyfikacja i promowanie regionalnego dziedzictwa 

kulinarnego, w tym regionalnych produktów oraz lokalnych i tradycyjnych potraw wytwarzanych                      

w małej skali i tradycyjnymi domowymi metodami, które mogą służyć do budowy produktu 

turystycznego, wizerunku i marki regionu, zgodnie z celami zawartymi w Programie Promocji 

Dziedzictwa Kulinarnego Wielkopolski i Żywności Wysokiej Jakości na lata 2021-2030.  

 

Zgodnie z Regulaminem Konkursu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały Komisję Konkursową 

powołuje Zarząd Województwa Wielkopolskiego.  Komisja pracuje w oparciu o Regulamin Konkursu. 

 

Realizacja powyższego zadania w łącznej kwocie 50.000,00 zł nastąpi ze środków: 

1. Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – łączna 

kwota 40.000,00 zł  

Klasyfikacja budżetowa: dział 010, rozdział 01041, paragraf 4198 – 25.452,00 zł, paragraf 4199 

– 14.548,00 zł. Zadanie budżetowe: DZ/2022/PROW 14PT  

2. budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 10.000,00 zł 

Klasyfikacja budżetowa: dział 750, rozdział 75075, paragraf 4190 promocja. Zadanie 

budżetowe: W/2022/PROMOCJA/STAT/WL. 

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 


