
UCHWALA NR .W.4~\.~~tU}~%JiP. ....
ZARZĄDU POWIATU KOLSKIEGO

z dnia 3 czerwca 2020r.

w sprawie: ogłoszenia konkursu "Rolnik Roku Powiatu Kolskiego" i ustalenia zasad uczestnictwa
w konkursie.

Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2 i 4 w związku z art. 4 ust. 1 pkt. 14 ustawy z dnia 5
czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (DZ. U z 2020 r. poz. 920), Zarząd Powiatu Kolskiego
uchwala co następuje:

c § 1

1. W związku z uchwałą nr XXII132/2016 z dnia 28 kwietnia 2016r. Rady Powiatu Kolskiego w
sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Powiatu Kolskiego na lata 2015-2025r." ogłasza się konkurs
"Rolnik Roku Powiatu Kolskiego".
2. Regulamin Konkursu określa załącznik nr 1 do uchwały.
3. Formularz zgłoszenia do konkursu określa załącznik nr 2 do uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Nieruchomości i Ochrony Środowiska

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1. Starosta- Robert Kropidłowski

c
Zarząd Powiatu Kolskiego:

2. Wicestarosta- Sylwester Chęciński

3. Członek Zarządu- Waldemar Banasiak

4. Członek Zarządu- Zbigniew Szarecki

5. Członek Zarządu- Henryk Tomczak



UZASADNIENIE
do Uchwały Nr .~~~~.{~&2ł..J9l0
Zarządu Powiatu Kolskiego

z dnia 3 czerwca 2020r.

w sprawie: ogłoszenia konkursu "Rolnik Roku Powiatu Kolskiego" i ustalenia zasad uczestnictwa
w konkursie."

Według Strategi Rozwoju Kolskiego zatwierdzonej Uchwałą nr XXII132/2016r. Rady Powiatu
Kolskiego z dnia 28 kwietnia 2016r. rolnictwo jest główną gałęzią gospodarki powiatu. Rozwój
rolnictwa będzie następował poprzez innowacje w produkcji i przetwórstwie rolnym, rozwój
agroturystyki.

Celem konkursu jest promocja najbardziej przedsiębiorczych i innowacyjnych rolników
powiatu kolskiego, a także podkreślenie roli, jaką rolnictwo odgrywa w gospodarce Powiatu. Konkurs
ma również służyć poprawie wizerunku rolnictwa w tworzeniu konkurencji jakościowej dla
analogicznych produktów pochodzących z importu. Promowanie rozwoju nowoczesnego rolnictwa,
aktywności społecznej i modelu społeczeństwa obywatelskiego.

Realizacja Konkursu "Rolnik Roku Powiatu Kolskiego" pozwoli na promowanie nowoczesnego
rolnictwa.

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
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