
Uchwała nr 4505/2021 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 30 grudnia 2021 r. 

w sprawie: ogłoszenia etapu wojewódzkiego konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza 

inicjatywa” 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 XVI/287/20 Sejmiku 

Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia „Strategii 

rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku” oraz 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 etap wojewódzki konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”. 

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 

Damiana Nowak – dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 

Jarosław Maciejewski – prezes Stowarzyszenia Sołtysów Województwa 

Wielkopolskiego, 

Robert Galęba – prezes Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów, 

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 4505/2021 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 
z dnia 30 grudnia 2021 r. 

w sprawie: ogłoszenia etapu wojewódzkiego konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza 

inicjatywa” oraz powołania kapituły przedmiotowego konkursu. 

Organizatorem etapu wojewódzkiego konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa” jest 

Zarząd Województwa Wielkopolskiego. Organizatorem edycji ogólnopolskiej 

przedmiotowego konkursu jest Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów z siedzibą w Koninie.  

Celem konkursu jest promocja inicjatyw finansowanych lub współfinansowanych z funduszu 

sołeckiego, które służą wzmocnieniu sołeckich wspólnot lokalnych i poprawie jakości życia na 

wsi. Fundusz sołecki stanowi instrument motywujący społeczności wiejskie do przejmowania 

odpowiedzialności za rozwój najbliższego otoczenia. Z funduszem sołeckim wiąże się odnowa 

wsi jako idea i metoda rozwoju oparta na zaangażowaniu mieszkańców w rozwój swoich 

miejscowości. Promocja funduszu sołeckiego służy wzmocnieniu procesu odnowy wsi  

w regionie. 

Program „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+” przyjęty uchwałą nr XXI/394/20 Sejmiku 

Województwa Wielkopolskiego z dnia 13 lipca 2020 r. jako jeden z celów wymienia 

wspieranie inicjatyw współfinansowanych z funduszu sołeckiego.  

Konkurs (etap wojewódzki) „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa” skierowany jest do 

wszystkich sołectw z terenu województwa wielkopolskiego, które w latach 2010-2021 

realizowały projekty finansowane ze środków wyodrębnionych w ramach funduszu 

sołeckiego lub w których fundusz sołecki stanowił wkład własny.  

W celu przeprowadzenia konkursu niezbędne jest przyjęcie regulaminu określającego zasady 

konkursu. Regulamin stanowi załącznik do niniejszej uchwały.  

Środki na nagrody finansowe dla laureatów konkursu zostały zabezpieczone w budżecie 

województwa na 2022 rok.  

Mając powyższe na uwadze przyjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 


