
UCHWAŁA Nr 4555/2022 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 13 stycznia 2022 roku 

 

w sprawie przeprowadzania Konkursu „Nasz pomysł na ochronę środowiska” 

 

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa  
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 z późn. zm.) Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala,  
co następuje: 

§ 1 

Postanawia się corocznie przeprowadzać Konkurs „Nasz pomysł na ochronę środowiska” 
(zwany dalej Konkursem). 

§ 2 

Zatwierdza się Regulamin Konkursu, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3 

Obsługę organizacyjną i merytoryczną Konkursu prowadzi Departament Korzystania  
i Informacji o Środowisku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego  
w Poznaniu: 

§ 4 

Powołuje się Kapitułę Konkursu w składzie: 

1. Przewodniczący    - Jacek Bogusławski 
2. Zastępca Przewodniczącego   - Małgorzata Knapczyk  
3. Sekretarz     - Marzena Norkowska – Kicińska  

§ 5 

Ocena projektów i przyznanie nagród następuje zgodnie z zasadami zawartymi  
w Regulaminie Konkursu. 

§ 6 

1. Powołuje się Komisję Konkursową w składzie: 

1) Przewodniczący – Anna Dąbkiewicz  
2) Sekretarz - Bartosz Iwanowski 
3) Członek – Karolina Jędro  

w celu przeprowadzenia wstępnej oceny zgłoszonych prac konkursowych oraz przedstawienia 
dokonanych ustaleń Kapitule Konkursu. 

2. Zastępca Przewodniczącego Kapituły Konkursu ma prawo wyznaczyć osoby 
zastępujące poszczególnych członków Komisji Konkursowej.  

3. Ocena dokonana przez osobę zastępującą, o której mowa w ust. 2 jest równoważna  
z oceną członka Komisji Konkursowej.  



§ 7 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Korzystania i Informacji  
o Środowisku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.  

 
§ 8 

 
Traci moc uchwała Nr 285/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia  
31 stycznia 2019 roku w sprawie przeprowadzania Konkursu „Nasz pomysł na ochronę 
środowiska” oraz uchwała Nr 2863/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia  
29 października 2020 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przeprowadzania Konkursu  
„Nasz pomysł na ochronę środowiska”.  
 

§ 9 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

do Uchwały Nr 4555/2022 Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 13 stycznia 2022 roku 

 

Organizacja Konkursu ma na celu edukację i podnoszenie świadomości ekologicznej 
młodzieży, zarówno poprzez promowanie pozytywnych zachowań w zakresie ochrony 
środowiska i przyrody, jak i zwracanie uwagi na zagrożenia dla tych wspólnych dóbr 
występujące w otaczającym nas świecie. 

W związku ze zmianą struktury organizacyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Wielkopolskiego w Poznaniu podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

Środki finansowe na organizację i przeprowadzenie przedmiotowego Konkursu zostały ujęte  
w budżecie Województwa Wielkopolskiego na 2022 r. w dziale 900, rozdziale 90095 w łącznej 
kwocie 115 000 zł z podziałem na:  

 § 4190 kwota 100 000 zł  
 § 4300 kwota 15 000 zł. 

 

 

 

 

 

 


