
Uchwała nr 3189/2021 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 28 stycznia 2021 r. 
 
 

w sprawie złożenia wniosku w naborze w zakresie edukacji ekologicznej, ogłaszanym 
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 
(WFOŚiGW w Poznaniu)  

 

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 2020 r. poz. 1668) Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala  

co następuje: 

§1 

Postanawia się, że Województwo Wielkopolskie złoży wniosek w naborze na przedsięwzięcia 

dotyczące edukacji ekologicznej o charakterze lokalnym ogłaszanym przez Wojewódzki Fundusz 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (WFOŚiGW w Poznaniu). 

§2 

Upoważnia się Pana Krzysztofa Grabowskiego Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego  

do podpisywania i zatwierdzania w imieniu Województwa Wielkopolskiego wszystkich 

dokumentów związanych ze złożeniem wniosku o dofinansowanie oraz realizacją i rozliczeniem 

przedsięwzięcia pn. „Wielkopolskie Dni Energii 2021 (WDE 2021) – warsztaty i konkursy oraz 

organizacja etapu okręgowego XXXVI Olimpiady Wiedzy Ekologicznej”. 

§3 

W przypadku nieobecności Pana Krzysztofa Grabowskiego - Wicemarszałka Województwa 

Wielkopolskiego, upoważnia się Pana Jacka Bogusławskiego - Członka Zarządu Województwa 

Wielkopolskiego do podejmowania wszelkich czynności określonych w §2 niniejszej uchwały.  

§4 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorom Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi  

i Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego  

w Poznaniu. 

§5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 

 

 



Uzasadnienie do Uchwały nr 3189/2021 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 28 stycznia 2021 r. 
 

w sprawie złożenia wniosku w naborze w zakresie edukacji ekologicznej, ogłaszanym 
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 
(WFOŚiGW w Poznaniu)  

 

Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z Departamentem Środowiska Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w imieniu Województwa Wielkopolskiego 

składa wniosek w naborze na przedsięwzięcie dotyczące edukacji ekologicznej o charakterze 

lokalnym, ogłaszanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Poznaniu (WFOŚiGW w Poznaniu). 

Proponowane przedsięwzięcie „Wielkopolskie Dni Energii 2021 (WDE 2021) – warsztaty  

i konkursy oraz organizacja etapu okręgowego XXXVI Olimpiady Wiedzy Ekologicznej” 

realizowane będzie na terenie Województwa Wielkopolskiego w roku 2021. Grupę docelową 

stanowić będą mieszkańcy Regionu.  

WDE 2021 będą miały charakter specjalistycznych zajęć edukacyjnych organizowanych w formie 

warsztatów dla dzieci i młodzieży, które w zależności od sytuacji epidemicznej w Wielkopolsce 

przeprowadzone będą w szkołach podstawowych lub, jeżeli pozwolą na to warunki, w trakcie 

festynów WDE 2021 towarzyszących wydarzeniom lokalnym. WDE 2021 obejmują również 

konkursy z zakresu edukacji ekologicznej, organizowane dla uczniów szkół podstawowych  

w grupach wiekowych klas IV-VI oraz VII – VIII pod hasłem „Cztery pory roku z OZE”. Ponadto, 

przedsięwzięcie obejmować będzie doradztwo i edukację w zakresie odnawialnych źródeł energii  

dla osób dorosłych, np. seniorów, poprzez zorganizowanie zajęć edukacyjnych w formie 

warsztatów dla słuchaczy uniwersytetów III wieku. Osobom dorosłym zainteresowanym 

praktycznym wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii zostanie przekazany materiał 

opracowany w formie broszury poświęconej instalacjom odnawialnych źródeł energii  

i możliwościom uzyskania dofinansowania na takie inwestycje. 

Ponadto, w ramach planowanego do realizacji przedsięwzięcia „Wielkopolskich Dni Energii 2021 

– warsztaty i konkursy oraz organizacja etapu okręgowego XXXVI Olimpiady Wiedzy 

Ekologicznej” odbędzie się etap okręgowy XXXVI Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, w której 

wezmą udział wyłonieni w pierwszym etapie uczniowie. Tematyka Olimpiady obejmuje wiedzę 

dotyczącą ekologii oraz ochrony i kształtowania środowiska z zakresu biologii, geografii, chemii  

i fizyki. Od uczestników wymagana jest znajomość bieżących podstaw prawnych ochrony 

środowiska oraz aktualności medialnych związanych z ekologią i środowiskiem przyrodniczym na 

świecie. 

Koszt całkowity przedsięwzięcia szacowany jest do kwoty 179 400,00 zł brutto. Powyższe środki 

zostały zabezpieczone w budżecie Województwa Wielkopolskiego.  

 

 

 



Klasyfikacja budżetowa: 

DR do kwoty 139 400,00 zł – 010.01095 paragrafy 4300 (ok. 49 700,00 zł), 4190  (ok. 78 800,00 

zł), 4210 (ok. 700,00 zł); zadanie budżetowe W/2021/STAT, źródło finansowania: WL oraz 

paragrafy 4170 (ok. 8 700,00 zł), 4110 (ok. 1 500,00 zł); zadanie budżetowe W/2021/WIP, źródło 

finansowania: WL. 

DSR do kwoty 40 000,00 zł – 900.90095 paragrafy 4190 (20 000,00 zł), 4300 (20 000,00 zł), zadanie 

budżetowe W/2021/STAT, źródło finansowania: WL. 

Nabór wniosków przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Poznaniu planowany jest w lutym 2021 r.  

 

Krzysztof Grabowski 

Wicemarszałek 

 

 

 


