
UCHWAŁA nr 5960/2022 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 15 grudnia 2022 r. 

w sprawie: przeprowadzenia wojewódzkiego konkursu ekologicznego pn. „Cztery pory roku  

z OZE” dla uczniów klas 7-8 szkół podstawowych  

Na podstawie art. 41 ust. 1 oraz art. 57 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

województwa (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2094), Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala,  

co następuje: 

§ 1. 

1. Postanawia się przeprowadzić wojewódzki konkurs ekologiczny pn. Cztery pory roku z OZE dla 

uczniów klas 7-8 szkół podstawowych.  

2. Regulamin konkursu stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. 

Upoważnia się Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Panią Damianę Nowak do 

złożenia oświadczenia woli w zakresie przejęcia autorskich praw majątkowych do prac laureatów 

konkursu. 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  



UZASADNIENIE  

DO UCHWAŁY nr 5960/2022 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 15 grudnia 2022 r. 

w sprawie: przeprowadzenia wojewódzkiego konkursu ekologicznego pn. „Cztery pory roku  

z OZE” dla uczniów klas 7-8 szkół podstawowych. 

Organizacja konkursu ma na celu edukację i podnoszenie świadomości ekologicznej wśród 

uczniów szkół podstawowych na temat odnawialnych źródeł energii (OZE), zwiększenia 

efektywności energetycznej i ich korzyści dla środowiska, szczególnie w aspekcie ochrony 

powietrza i walki ze zmianami klimatu. Konkurs ma za zadanie: 

 zwiększać świadomość wśród wielkopolskich uczniów odnośnie instalacji OZE i możliwości 

wykorzystania energii odnawialnej w gospodarstwach domowych; 

 poszerzać wiedzę na temat odnawialnych źródeł energii; 

 kształtować postawy przyjazne OZE oraz rozwiązaniom i urządzeniom zwiększającym 

efektywność energetyczną gospodarstw domowych; 

 rozwijać kreatywność i wyobraźnię; 

 edukować w zakresie możliwości dostosowywania się regionu do zmian klimatu  

i przeciwdziałania im. 

Środki na realizację konkursu, w tym na nagrody dla laureatów, zostały zabezpieczone w projekcie 

budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2023 (klasyfikacja budżetowa DR – dział 010, 

rozdział 01095, § 4190). 

Uwzględniając powyższe, podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne. 

 


