
Uchwała nr 3910/2021 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 29 lipca 2021 r. 

w sprawie: ogłoszenia V edycji konkursu pn. „Aktywna Wieś Wielkopolska” dla uczestników 

samorządowego programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+” oraz powołania kapituły 

przedmiotowego konkursu. 

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.) w związku z uchwałą nr XXI/394/20 Sejmiku 

Województwa Wielkopolskiego z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie: przyjęcia programu 

„Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”, Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co 

następuje: 

§ 1. 

1. Ogłasza się V edycję konkursu pn. „Aktywna Wieś Wielkopolska”. 

2. Zasady konkursu określa regulamin, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. 

1. Powołuje się kapitułę konkursu, o którym mowa w § 1, w następującym składzie: 

1) przewodniczący kapituły 

Krzysztof Grabowski – Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, 

2) członkowie kapituły 

a) Damiana Nowak – dyrektor 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. Zasady pracy kapituły określa regulamin konkursu, o którym mowa w § 1 ust. 2. 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



Uzasadnienie 
do uchwały nr 3910/2021 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 
z dnia 29 lipca 2021 r. 

w sprawie: ogłoszenia V edycji konkursu pn. „Aktywna Wieś Wielkopolska” dla uczestników 

samorządowego programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+” oraz powołania kapituły 

przedmiotowego konkursu. 

 

Uchwałą nr XXI/394/20 z dnia 13 lipca 2020 r. Sejmik Województwa Wielkopolskiego przyjął 

program „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”. 

W ramach programu przewidziano m.in. działania uzupełniające w postaci realizacji 

konkursów, których tematyka dotyczy odnowy i rozwoju wsi. Konkurs pn. „Aktywna Wieś 

Wielkopolska” ma na celu ocenę aktywności grup odnowy wsi (miejscowości) działających  

w programie na przestrzeni ostatnich lat oraz nagrodzenie najbardziej aktywnych. Poza 

uznaniem dotychczasowego wkładu w proces odnowy, konkurs ma służyć również promocji 

idei wspólnego działania społeczności lokalnych oraz identyfikacji i rozpowszechnieniu 

najlepszych wzorców współpracy na rzecz wspólnego dobra, jaką jest przyjazna, zadbana 

miejscowość, zamieszkała przez zintegrowaną grupę mieszkańców aktywnych w działaniu na 

rzecz wspólnoty. 

Środki na nagrody finansowe dla laureatów konkursu zostały zabezpieczone w budżecie 

województwa na 2021 rok. 

Mając powyższe na uwadze przyjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 


