
Uchwała Nr 3251/2021 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

       z dnia 11 lutego 2021 r. 

 

 

w sprawie: odstąpienia od opłaty rocznej za członkostwo w Sieci Dziedzictwa Kulinarnego 

Wielkopolska za rok 2021  

 

 

 

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

Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 ze zm.), w nawiązaniu do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 

20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii 

(Dz.U. 2020 poz. 491) oraz do Uchwały Nr 1215/2015 Zarządu Województwa 

Wielkopolskiego z dnia 29 października 2015 roku w sprawie Regulaminu Sieci Dziedzictwa 

Kulinarnego Wielkopolska, Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala co następuje: 

 

 

 

§ 1 

Odstępuje się od opłaty za członkostwo w Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Wielkopolska  

za rok 2021. 

 

 

§ 2 

Opłata roczna za 2021 rok, która została wniesiona przez podmioty na rachunek bankowy 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego podlega zwrotowi. 

 

 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. 

 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

do uchwały Nr 3251/2021  

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 11 lutego 2021 r. 

 

 

W związku z wprowadzeniem stanu epidemii w Polsce związanej z rozprzestrzenianiem się 

wirusa COVID – 19, nastąpiły diametralne ograniczenia w funkcjonowaniu określonych 

instytucji i zakładów pracy. Sytuacja ta dotknęła bezpośrednio branżę spożywczą  

i gastronomiczną, która notuje olbrzymie straty. Wiele firm i lokali wstrzymało całkowicie 

funkcjonowanie lub działa w ograniczonym stopniu. 

Sieć Dziedzictwa Kulinarnego Wielkopolska zrzesza obecnie 124 członków, wśród których są 

producenci żywności wysokiej jakości, przetwórcy, restauracje, gospody i gościńce. W swojej  

ofercie posiadają regionalne produkty oraz dania sporządzone na bazie wysokiej jakości 

lokalnych surowców w oparciu o tradycyjne receptury. 

Regulamin Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Wielkopolska w § 5 określa opłatę roczną za 

członkostwo w Sieci, która wynosi 300 zł brutto. Dysponentem zgromadzonych środków jest 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Środki te corocznie były przeznaczane 

na organizację Forum Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Wielkopolska. 

Kwota jaka powinna wpłynąć z racji opłaty rocznej za członkostwo w Sieci w roku 2021 r. 

wynikająca z aktualnej ilości członków Sieci, wyniosłaby 37 200,00 zł. W związku  

z odstąpieniem od opłaty członkowskiej, powyższa kwota nie wpłynie do Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. 

W ramach wsparcia dla członków Sieci reprezentujących zagrożone branże zasadne jest 

wprowadzenie ulg i ułatwień, by w jak największym stopniu pomóc przedsiębiorcom  

i właścicielom lokali gastronomicznych oraz chronić miejsca pracy. 

Mając na uwadze powyższe, podjęcie uchwały przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego 

w sprawie odstąpienia od opłaty rocznej za członkostwo w Sieci Dziedzictwa Kulinarnego 

Wielkopolska za rok 2021 jest w pełni uzasadnione. 

 

Krzysztof Grabowski 

Wicemarszałek 

 

 

 

 

 


