
 

UCHWAŁA Nr 1070/181/16 
Zarządu Województwa Pomorskiego  

z dnia 20 pa ździernika 2016 roku 
 

o zmianie uchwały w sprawie organizacji konkursu pl astycznego dla dzieci o 
tematyce unijnej pt. „Tu jest moje miejsce – Pomors kie!” realizowanego w 
ramach Planu Operacyjnego Jednostki Regionalnej Kra jowej Sieci Obszarów 
Wiejskich dla województwa pomorskiego na lata 2016- 2017  
 
Na podstawie  art. 55 ust. 1 pkt 2 oraz  ust.3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z 
udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 349 z poźn. zm.) w związku z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 
czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 486) oraz w związku z § 7 pkt 2 Rozporządzenia 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 września 2015 r. w sprawie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich w 
ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 1552), zgodnie z zapisami  Uchwały  
nr 23/106/16 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej 
propozycji operacji zgłoszonych przez partnerów KSOW oraz przyjęcia listy projektów własnych jednostki regionalnej KSOW 
Województwa Pomorskiego do realizacji w etapie I w 2016 r. w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 
na lata 2016-2017 dla województwa pomorskiego, uchwala się, co następuje:  
 

§ 1. W uchwale nr 984/175/16 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 27 września 2016 r. 
w sprawie organizacji konkursu plastycznego dla dzieci o tematyce unijnej pt. „Tu jest moje miejsce – 
Pomorskie!” realizowanego w ramach Planu Operacyjnego Jednostki Regionalnej Krajowej Sieci 
Obszarów Wiejskich dla województwa pomorskiego na lata 2016-2017 zmianie ulega załącznik do 
uchwały - Regulamin Konkursu,  który otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.  
 

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Programów Rozwoju 
Obszarów Wiejskich. 

 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



UZASADNIENIE 
 
Regulamin konkursu plastycznego dla dzieci, o tematyce unijnej, pt. „Tu jest moje miejsce – 
Pomorskie!” został przyjęty Uchwałą nr 984/175/16 Zarządu Województwa Pomorskiego  
z dnia 27 września 2016 r. w sprawie organizacji konkursu plastycznego dla dzieci o tematyce unijnej 
pt. „Tu jest moje miejsce – Pomorskie!” realizowanego w ramach Planu Operacyjnego Jednostki 
Regionalnej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich dla województwa pomorskiego na lata 2016-2017. 
Zgodnie z § 11 ust. 2  Regulaminu, organizator Konkursu – Województwo Pomorskie ma prawo do 
dokonywania zmian w Regulaminie w czasie trwania Konkursu. 
 
Zakres zmian dotyczy § 7 ust. 1 -  terminu zgłaszania prac plastycznych. Termin ten ulega zmianie  
z 21.10.2016 r. na 28.10.2016 r. 
 
Konieczność wprowadzenia powyższej zmiany podyktowana jest dużym zainteresowaniem 
Konkursem oraz licznymi prośbami dotyczącymi wydłużenia terminu zgłaszania prac plastycznych, 
kierowanymi przez szkoły.  
 
Zmieniony Regulamin zostanie opublikowane na stronach internetowych: www.dprow.pomorskie.eu,  
www.pomorskie.ksow.pl oraz rozesłany do szkół podstawowych z obszarów wiejskich województwa 
pomorskiego. 
 
Mając powyższe na względzie podjecie przedmiotowej uchwały jest zasadne. 
 

  


