
      Uchwała Nr 2989/2020 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 3 grudnia  2020 roku  

w sprawie rozstrzygnięcia Konkursu „Viva Wielkopolski Senior – edycja 2020” 

 

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.) w związku z § 7 ust. 4 Regulaminu Konkursu „Viva 

Wielkopolski Senior – edycja 2020” stanowiącego załącznik do uchwały Nr 2782/2020 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 9 października 2020 roku w sprawie 

przeprowadzenia konkursu „Viva Wielkopolski Senior – edycja 2020” Zarząd Województwa 

Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

§ 1 

W rozstrzygnięciu Konkursu „Viva Wielkopolski Senior – edycja 2020” przyznaje się: 

1) Pani Urszuli Surze-Pawlak - zgłoszonej przez Gminę Wągrowiec - tytuł „Viva 

Wielkopolski Senior” oraz nagrodę pieniężną w wysokości  5.000 zł za I miejsce; 

2) Pani Franciszce Wasilewskiej – zgłoszonej przez Gminę Komorniki - tytuł „Viva 

Wielkopolski Senior” oraz nagrodę pieniężną w wysokości  3.000 zł za II miejsce; 

3) Pani Henryce Rysmann – zgłoszonej przez Gminę Wieleń - tytuł „Viva Wielkopolski 

Senior” oraz nagrodę pieniężną w wysokości  2.000 zł za III miejsce. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej 

w Poznaniu. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie do uchwały Nr 2989 2020  

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia  3 grudnia 2020 roku  

w sprawie rozstrzygnięcia Konkursu „Viva Wielkopolski Senior – edycja 2020” 

 

Zarząd Województwa Uchwałą nr 2782/2020 z dnia 9 października 2020 roku ogłosił                        

IV edycję Konkursu pod nazwą „Viva Wielkopolski Senior – edycja 2020”, zwanego dalej 

„Konkursem”. 

 

Celem Konkursu było nagrodzenie/wyróżnienie ponadprzeciętnych postaw seniorów 

i promowanie zrealizowanych inicjatyw w roku 2020, które były/są bezpośrednio związane 

z trwającą pandemią wirusa SARS-CoV-2. 

Konkurs jest formą systemowego wspierania rozwiązań, pomysłów i idei kreowanych 

i wdrażanych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego na rzecz osób starszych.  

 

Zgłoszono łącznie 8 kandydatur, wszystkie spełniły wymogi formalne.  Oceny merytorycznej 

kandydatur dokonał Zespół Oceniający Konkursu składający się z przedstawicieli 

Organizatora Konkursu oraz organizacji pozarządowych działających na rzecz wsparcia osób 

starszych. 

 

Zespół roboczy zaproponował Zarządowi Województwa Wielkopolskiego przyznanie  

3 tytułów „Viva Wielkopolski Senior” kandydatom wraz z nagrodami pieniężnymi 

w wysokościach: I miejsce – 5.000 zł, II miejsce 3.000zł oraz III miejsce 2.000 zł.  

 

Środki  finansowe  na  organizację  Konkursu  oraz  nagrody  dla  laureatów  zabezpieczono  

w kwocie 13.000,00 zł w ramach środków własnych Samorządu Województwa 

Wielkopolskiego, które zostały zabezpieczone w planie budżetowym Regionalnego Ośrodka 

Polityki Społecznej w Poznaniu w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85217 – 

Regionalne ośrodki polityki społecznej, w § 4300 – Zakup usług pozostałych w kwocie 

3.000,00 zł, w § 4190 – Nagrody Konkursowe w kwocie 10.000,00 zł. 

 

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 


