UCHWAŁA Nr 793/350/18
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
z dnia 1 sierpnia 2018 roku
w sprawie organizacji Wojewódzkiego Konkursu na Wieniec Dożynkowy oraz
określenia wysokości i rodzaju nagród
Na podstawie art. 41 ust. 1 i art. 11 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(Dz.U.2018.913 t.j. ze zm.), mając na uwadze Cel strategiczny 1 - „Nowoczesna Gospodarka”, Cel operacyjny 1.3. – „Unikatowa
oferta turystyczna i kulturalna” oraz Cel strategiczny 2 „Aktywni mieszkańcy” Cel operacyjny 2.2. „Wysoki poziom kapitału
społecznego” przyjętej Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego, stanowiącej załącznik do uchwały nr 458/XXII/12 Sejmiku
Województwa Pomorskiego z dnia 24 września 2012 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego
2020 oraz § 1 pkt 12 i § 2 pkt 9 uchwały nr 137/XII/03 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 15 września 2003 w sprawie:
ustalenia dziedzin i form działań promocyjnych na rzecz województwa pomorskiego (tekst jednolity: Uchwały nr 1027/XL/09 z
dnia 30 listopada 2009 r.), uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się wolę organizacji Wojewódzkiego Konkursu na Wieniec Dożynkowy, zwanego
dalej Konkursem, który odbędzie się podczas dożynek wojewódzkich w dniu 16 września 2018 r. w
Krokowej.
§ 2. Przyjmuje się Regulamin Wojewódzkiego Konkursu na Wieniec Dożynkowy, zwany dalej
„Regulaminem”, stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.
§ 3.1 Określa się, że za zajęcie I, II i III miejsca w Konkursie zostaną przyznane nagrody
finansowe o łącznej wartości 4 500 zł.
2.Wysokość nagród rozkładać się będzie następująco:
I miejsce – 2 000 zł brutto
II miejsce – 1 500 zł brutto
III miejsce – 1 000 zł brutto
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zastępcy Dyrektora Departamentu Środowiska
i Rolnictwa.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Województwo Pomorskie, doceniając znaczenie rolnictwa i obszarów wiejskich, postanawia
wzorem lat ubiegłych podtrzymać tradycje związane z organizacją konkursu na wieniec dożynkowy.
Dożynki, podczas których odbędzie się Konkurs, to staropolska tradycja, mająca na celu
uhonorowanie trudnej pracy rolnika, wpływająca na rozwój aktywności oraz integracji lokalnych grup
społecznych zarówno podczas przygotowań, w tym plecenia konkursowych wieńców, jak i w czasie
trwania samej imprezy. Wydarzenie to rozwija aktywność społeczną i kulturalną przy jednoczesnym
zachowaniu dziedzictwa kulturowego województwa pomorskiego. Dożynki to dobry staropolski
obyczaj, a obrzędy z nim związane należy podtrzymywać. To także moment na to, aby podnosić
świadomość ogromnego dziedzictwa kulturowego wśród społeczeństwa poprzez kultywowanie
lokalnego folkloru, który mieszkańcy obszarów wiejskich ukazują w przygotowanych z wielkim trudem
wieńcach. Organizacja Konkursu umożliwia również odwiedzającym nasze województwo zapoznanie
się z tradycją i kulturą regionu, a ponadto przyczynia się do propagowania tradycji związanych z
obchodzonym Świętem Plonów, wieńczącym zbiory i czas żniw.
Organizacja Konkursu przyczyni się do realizacji Celu strategicznego 1 - „Nowoczesna
Gospodarka”, Celu operacyjnego 1.3. – „Unikatowa oferta turystyczna i kulturalna” oraz Celu
strategicznego 2 - „Aktywni mieszkańcy” Cel operacyjny 2.2. -„Wysoki poziom kapitału społecznego”,
Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego, stanowiącej załącznik do uchwały nr 458/XXII/12
Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 24 września 2012 roku, poprzez wzmocnienie regionalnej
tożsamości i wspólnoty kulturowej oraz promocję wizerunku Województwa.
Organizacja Konkursu ponadto jest zgodna z zapisami § 1 ust. 12 oraz § 2 pkt 9 Uchwały nr
137/XII/03 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 15 września 2003 roku w sprawie ustalania
dziedzin i form działań promocyjnych na rzecz województwa pomorskiego (tj. Uchwała Nr 1027/XL/09
Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 30 listopada 2009 r.), gdyż przyczynia się do rozwoju
pomorskiej wsi i rolnictwa, a także w ciekawy sposób ukazuje walory obszarów wiejskich, a sam
Konkurs obejmuje swym zasięgiem cały region lub przynajmniej większą jego część.
Równolegle dokonuje się zmiany w budżecie Województwa Pomorskiego polegającej na
przesunięciu kwoty 4 500 zł z działu 010, rozdziału 01095 § 4300 do działu 010, rozdziału 01095,
§ 4190 zadanie W-DROŚ-03.

