
Uchwała Nr 1418/2015 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

     z dnia 17 grudnia 2015 r. 

 

 

w sprawie: przyznania nagród i wyróżnień w XV edycji konkursu „Wielkopolski 

Rolnik Roku 2015”. 

 

 

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

(Dz. U. z 2015 r., poz. 1392), uchwały Nr 2822/2006 Zarządu Województwa 

Wielkopolskiego z dnia 3 lipca 2006 r. w sprawie przeprowadzenia Konkursu „Wielkopolski 

Rolnik Roku” oraz uchwały Nr 2577/2009 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 

14 maja 2009 r. w sprawie powołania Kapituły Konkursu „Wielkopolski Rolnik Roku”, 

zmienionej uchwałą Nr 4149/2010 z dnia 8 lipca 2010 r., uchwałą nr 719/2011 z dnia 

16 czerwca 2011 r., uchwałą nr 2212/2012 z dnia 12 lipca 2012 r., uchwałą nr 3455/2013 

z dnia 12 czerwca 2013 r., uchwałą nr 4808/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. oraz uchwałą 

nr 471/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. uchwala się, co następuje: 
 
 

§ 1 

Przyznaje się dyplomy z wizerunkiem „Siewcy” 20 nominowanym w konkursie 

„Wielkopolski Rolnik Roku 2015”, których listę określa załącznik nr 1 do uchwały. 
 

 

§ 2 

Przyznaje się tytuł „Wielkopolski Rolnik Roku 2015” oraz statuetkę „Siewcy” 10 laureatom 

konkursu, których listę określa załącznik nr 2 do uchwały. 
 

 

§ 3 

Przyznaje się nagrody finansowe w wysokości 10 tys. zł dla każdego z laureatów XV edycji 

konkursu wymienionych w załączniku nr 2 do uchwały. 
 
 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego. 
 

 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 
Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 

 

 

 



UZASADNIENIE 

do uchwały Nr 1418/2015 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 17 grudnia 2015 r. 

 

 

 

 Zgodnie z regulaminem konkursu „Wielkopolski Rolnik Roku”, stanowiącym 

załącznik do uchwały Nr 2822/2006 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 3 lipca 

2006 r. w sprawie przeprowadzenia Konkursu „Wielkopolski Rolnik Roku” oraz uchwały 

nr 3455/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r., Kapituła powołana przez Zarząd Województwa 

Wielkopolskiego w wyniku przeprowadzonej procedury wyłoniła spośród 59 wizytowanych 

gospodarstw grupę 32 gospodarstw, które otrzymały najwyższe oceny i zostały 

zakwalifikowane do drugiej wizytacji. 

Po przeprowadzeniu drugiej wizytacji, na posiedzeniu w dniu 17 listopada 2015 roku, 

członkowie Kapituły wytypowali 20 najlepszych rolników, jako nominowanych w konkursie. 

W wyniku szczegółowej analizy Kapituła zarekomendowała spośród tych producentów 

rolnych 10 laureatów do tytułu Wielkopolskiego Rolnika Roku 2015. 

Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi zabezpieczył w projekcie budżetu województwa na 

2016 rok (DR dział 750, rozdz. 75075, § 4190 promocja), kwotę 100 tys. zł na nagrody 

finansowe dla laureatów XV edycji Konkursu Wielkopolski Rolnik Roku 2015. 

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

 

 

Krzysztof Grabowski 

Wicemarszałek 

 

 


