
Uchwała nr 5771/2022 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 31 października 2022 r. 

 

w sprawie: ogłoszenia Konkursu Kulinarnego dla Kół Gospodyń Wiejskich  

na świąteczną potrawę pn. „Wielkopolskie Smaki Wigilijne”, zatwierdzenia Regulaminu 

Konkursu oraz powołania Komisji Konkursowej 

 

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa  

(Dz. U. z 2022 r. poz. 2094) Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

§ 1 

Ogłasza się Konkurs Kulinarny dla Kół Gospodyń Wiejskich na świąteczną potrawę pn. „Wielkopolskie 

Smaki Wigilijne”, podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego w Kramsku. 

§ 2 

Zatwierdza się Regulamin Konkursu określony w § 1 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3 

Powołuje się Komisję Konkursową do przeprowadzenia Konkursu określonego w § 1 w następującym 

składzie: 

1. Przewodniczący – Joanna Zielińska – kierownik oddziału – Departament Rolnictwa  

i Rozwoju Wsi, 

2. Członek – Marta Jachimowska – inspektor – Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 

3. Członek – Monika Zdziennicka – inspektor – Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 

4. Członek – Anna Kujawa – inspektor – Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 

5. Członek – przedstawiciel Gminy Kramsk wyznaczony przez Wójta Gminy Kramsk, 

6. Członek – przedstawiciel Gminy Kramsk wyznaczony przez Wójta Gminy Kramsk. 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Organizacja Konkursu Kulinarnego dla Kół Gospodyń Wiejskich na świąteczną potrawę 

pn. „Wielkopolskie Smaki Wigilijne”, podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego w Kramsku, ma na celu 

wyróżnienie i  mobilizację kół gospodyń wiejskich z terenu województwa wielkopolskiego do dalszej 

aktywności w zakresie kulinariów. 

 

Jednym z  głównych działań Kół Gospodyń Wiejskich jest kultywowanie i utrwalanie zwyczajów 

i tradycji kulinarnych przekazywanych w rodzinach z pokolenia na pokolenie poprzez prezentację 

potraw regionalnych i lokalnych wykonanych w dowolnej formie kulinarnej, z wykorzystaniem 

surowców i produktów spożywczych pochodzących z wielkopolskich, jak również zachowanie 

w pamięci tradycyjnych i przekazanie przepisów kulinarnych, receptur i sposobów wyrobu 

świątecznych dań, które umożliwią powrót do smaków i zapachów przeszłości. 

 

Ważnym aspektem Konkursu jest również identyfikacja i promowanie regionalnego dziedzictwa 

kulinarnego, w tym regionalnych produktów oraz lokalnych i tradycyjnych potraw związanych 

ze Świętami Bożego Narodzenia oraz wytwarzanych w małej skali i tradycyjnymi domowymi 

metodami, które mogą służyć do budowy produktu turystycznego, wizerunku i marki regionu, zgodnie 

z celami zawartymi w Programie Promocji Dziedzictwa Kulinarnego Wielkopolski i Żywności 

Wysokiej Jakości na lata 2021-2030.  

 

Zgodnie z Regulaminem Konkursu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały Komisję Konkursową 

powołuje Zarząd Województwa Wielkopolskiego.  Komisja pracuje w oparciu o Regulamin Konkursu. 

 

Realizacja powyższego zadania w łącznej kwocie 22.600,00 zł nastąpi ze środków budżetu 

Województwa Wielkopolskiego na rok 2022 (Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi). 

 

Klasyfikacja budżetowa: dział 750, rozdział 75075, paragraf 4190 promocja. Zadanie budżetowe: 

W/2022/PROMOCJA/STAT. Źródło finansowania: WL. 

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

 

 

 

 

 

 

 


