
Uchwała Nr 1044/2011 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 7 września 2011 r. 
 
 
w sprawie: zmiany uchwały Nr 291/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 
23 lutego 2011 roku w sprawie ogłoszenia Konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” 
i ustalenia zasad uczestnictwa w Konkursie.  
 
 
Na podstawie art. 41 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1590 ze zm.) oraz Uchwały Nr XLII/692A/05 
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia 
„Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku”, Zarząd Województwa 
Wielkopolskiego uchwala co następuje: 
 

§ 1 
 

W załączniku nr 1 do Uchwały Nr 291/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 
23 lutego 2011 roku w sprawie ogłoszenia Konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” 
i ustalenia zasad uczestnictwa w Konkursie, wprowadza się następujące zmiany: 

1. § 5.1. ust. 6 otrzymuje brzmienie: „Zarząd Województwa Wielkopolskiego może 
wyłonić maksymalnie 80 laureatów Konkursu”. 

2. § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Realizacja zadań w ramach I etapu nastąpi do dnia  
30 października 2011 roku, co oznacza, że ostateczny termin złożenia rozliczenia  
z realizacji zadania upływa z dniem 14 listopada 2011 r.”. 
 

§ 2 
 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Programów Rozwoju 
Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego 
 

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

z up. Marszałka Województwa 
Wojciech Jankowiak 

Wicemarszałek 
 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 
do Uchwały Nr 1044/2011 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 
z dnia 7 września 2011 r. 

 
 
w sprawie: zmiany uchwały Nr 291/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 
23 lutego 2011 roku w sprawie ogłoszenia Konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” 
i ustalenia zasad uczestnictwa w Konkursie.  
 

 

Uchwałą Nr 291/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 lutego 2011 

roku w sprawie ogłoszenia Konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” i ustalenia zasad 

uczestnictwa w Konkursie ogłoszono Regulamin Konkursu pn. „Pięknieje wielkopolska 

wieś”. 

 Regulamin Konkursu w § 5.1. ust. 6 określał, iż Zarząd Województwa 

Wielkopolskiego przeznacza na realizację I etapu Konkursu 300 000 zł. Natomiast nowy 

zapis wskazuje konkretną liczbę laureatów otrzymujących dotację. Wprowadzona zmiana 

wynika z faktu, iż w ramach Konkursu wpłynęło więcej wniosków niż w latach poprzednich 

oraz z niemożliwości precyzyjnego oszacowania kwoty przeznaczonej na sfinansowanie  

I etapu Konkursu. 

Zmiana terminów w § 8 ust. 2 wynika z konieczności wydłużenia terminu 

do przygotowania dokumentacji niezbędnej do realizacji inwestycji przez jednostki 

samorządu terytorialnego. 

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

 

 

Leszek Wojtasiak 
Wicemarszałek 

 


