
 
      
 

UCHWAŁA NR 35/1617/17 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO 

z dnia 6 września 2017 r. 

 
w sprawie zorganizowania i przeprowadzenia konkursu dla dziennikarzy i blogerów pod 
nazwą „Lubię tu być… na zielonym!” 

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

(Dz. U. z 2016 r. poz. 486 ze zm. 1948 i 2260), art. 9 ust. 2 pkt. 12 ustawy z dnia  

11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. 

zm.), Wytycznych w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki 

spójności na lata  

2014-2020, Strategii komunikacji polityki spójności na lata 2014-2020 uchwala się, co 

następuje: 

 

§ 1. Postanawia się zorganizować i przeprowadzić konkurs dla dziennikarzy i 

blogerów  pod nazwą „Lubię tu być… na zielonym!”. 

§ 2. Przyjmuje się regulamin Konkursu stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 3. Konkurs będzie realizowany w ramach projektu pn. „Edukacja społeczności 

zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być na 

zielonym”, który jest współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i 

Środowisko na lata 2014-2020 oraz przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. 

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Małgorzacie Walter, dyrektorowi Departament 

Środowiska.  

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

1. Przedmiot regulacji: 
Niniejszą uchwałą postanawia się zorganizować i przeprowadzić konkurs dla 

dziennikarzy i blogerów pod nazwą „Lubię tu być… na zielonym!”. 

 

2. Omówienie podstawy prawnej: 
Podstawą prawna przeprowadzenia konkursu są: art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 

1998 r. o samorządzie województwa, art. 9 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o 

zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 

finansowej 2014-2020, Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych 

polityki spójności na lata 2014-2020, Strategia komunikacji polityki spójności na lata 2014-

2020. 

 

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi): 
Nie dotyczy. 

 

4. Uzasadnienie merytoryczne: 
Zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu dla dziennikarzy i blogerów pod nazwą 

„Lubię tu być… na zielonym!” przyczyni się do promocji projektu Edukacja społeczności 

zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być … 

na zielonym” . 

 

5. Ocena skutków regulacji: 
Projekt uchwały zatwierdza zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu dla 

dziennikarzy i blogerów. Konkurs zaplanowano na okres czterech lat, po jednym konkursie w 

każdym roku realizacji projektu tj. 2017-2020. Koszt zaplanowanych nagród w postaci 

voucherów zostały zabezpieczone w kwocie po 10.000,00 zł na każdy rok (40.000,00 zł) 

w ramach środków budżetu projektu „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary 

chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być … na zielonym”, który 

finansowany jest ze środków POIiŚ, WFOŚiGW oraz budżetu województwa. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


