
  

Uchwała nr 3556/2021 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 6 maja 2021 roku 

w sprawie: powołania kapituły konkursu do oceny merytorycznej projektów złożonych  

w XI 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. z 2020 r. poz. 1668 ze zm.) oraz § 10 ust. 1 regulaminu XI edycji konkursu „Pięknieje 

wielkopolska wieś”, stanowiącego załącznik do uchwały nr 3146/2021 Zarządu 

Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie: ogłoszenia  

XI edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”, Zarząd Województwa Wielkopolskiego 

uchwala co następuje: 

§ 1 

Powołuje się kapitułę konkursu w składzie: 

1) przewodniczący kapituły 

Krzysztof Grabowski – Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego 

2) członkowie kapituły 

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

b) Jarosław Maciejewski – prezes Stowarzyszenia Sołtysów Województwa 

Wielkopolskiego 

3) sekretarz kapituły 

Dominik Bekasiak – kierownik Oddziału Odnowy Wsi w Departamencie Rolnictwa  

i Rozwoju Wsi.  

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 

  



  

Uzasadnienie 

do uchwały nr 3556/2021 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 6 maja 2021 roku 

w sprawie: powołania kapituły konkursu do oceny merytorycznej projektów złożonych  

w XI edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” 

Uchwałą nr 3146/2021 z dnia 14 stycznia 2021 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego 

ogłosił XI edycję konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” w ramach samorządowego 

programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”. Konkurs służy aktywizacji mieszkańców wsi  

i małych miast, w kierunku ich zaangażowania na rzecz rozwoju własnej miejscowości.  

W ramach konkursu można uzyskać dofinansowanie dla projektów z zakresu 

zagospodarowania przestrzeni publicznej, poprawiających estetykę miejscowości, a także 

zachowania, odtwarzania i promowania dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego lub 

krajobrazowego oraz tradycji społeczności lokalnych.  

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

merytorycznej projektów dokonuje kapituła powołana przez Zarząd Województwa 

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

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

 

 

Krzysztof Grabowski 

Wicemarszałek 

  


