
  

Uchwała Nr 1991/2016 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 13 maja 2016 roku 

w sprawie: powołania Kapituły konkursu do oceny merytorycznej projektów złożonych  

w VI edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” 

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

(t.j. Dz.U.2016.486 ze zm.) oraz § 10 ust. 1 regulaminu VI edycji konkursu „Pięknieje 

wielkopolska wieś”, stanowiącego załącznik do Uchwały nr 1626/2016 Zarządu 

Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie: ogłoszenia VI edycji 

konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” 

Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala co następuje: 

§ 1 

Powołuje się Kapitułę konkursu w składzie: 

1) przewodniczący Kapituły 

Marek Beer – dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

2) członkowie Kapituły 

a) Dariusz Młynarczyk – zastępca dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

b) Barbara Czachura - prezes Stowarzyszenia Sołtysów Województwa 

Wielkopolskiego 

3) sekretarz Kapituły 

Dominik Bekasiak – Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  

§ 2 

W pracach Kapituły uczestniczyć może z głosem doradczym dwóch członków Komisji 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. 

§ 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. 

 

z up. Marszałka Województwa 
Krzysztof Grabowski 

Wicemarszałek 

 



  

Uzasadnienie 

do Uchwały Nr 1991/2016 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 13 maja 2016 roku 

w sprawie: powołania Kapituły konkursu do oceny merytorycznej projektów złożonych  

w VI edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” 

Uchwałą nr 1626/2016 z dnia 18 lutego 2016 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił  

VI edycję konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” w ramach samorządowego programu 

„Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020”. Głównym celem konkursu jest aktywizacja 

mieszkańców obszarów wiejskich, w kierunku ich zaangażowania na rzecz rozwoju własnej 

miejscowości oraz wsparcie niewielkich projektów, w tym inwestycyjnych, służących 

zagospodarowaniu przestrzeni publicznej na wsi, odtwarzaniu dziedzictwa kulturowego  

i przyrodniczego oraz kultywowaniu tradycji społeczności lokalnych.  

Zgodnie z § 10 ust. 1 regulaminu VI edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” oceny 

merytorycznej projektów dokonuje Kapituła powołana przez Zarząd Województwa 

Wielkopolskiego. Kapituła pracuje w oparciu o regulamin Kapituły, określony w regulaminie 

konkursu.  

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

 

 

Krzysztof Grabowski 
Wicemarszałek 

 

 

 


