
UCHWAŁA NR XVI/98/2016
RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA

z dnia 31 sierpnia 2016 r.

w sprawie zgłoszenia sołectw z terenu Gminy Wielichowo do programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-
2020"

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz.446.) 
Rada Miejska Wielichowa uchwala co następuje:

§ 1. 

Gmina Wielichowo zgłasza do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020" następujące sołectwa:

1. Sołectwo Pruszkowo,

2. Sołectwo Śniaty,

3. Sołectwo Zielęcin.

§ 2. 

Wyznacza się gminnego koordynatora programu w osobie Pani Renaty Jarczyńskiej.

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wielichowa

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej Wielichowa

Genowefa Feldgebel
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Uzasadnienie
do Uchwały nr XVI/98/2016
Rady Miejskiej Wielichowa
z dnia 31 sierpnia 2016 r.

w sprawie: zgłoszenia sołectw z terenu Gminy Wielichowo do programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-
2020"

Program „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020” został przyjęty przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego
w dniu 25 marca 2013 r., zmieniony uchwałą nr IV/88/15 z dnia 23 lutego 2015 r. Celem Programu jest
aktywizacja społeczności wiejskich poprzez stymulowanie i wspomaganie oddolnych inicjatyw sołeckich. Program
wspiera i zachęca do angażowania w realizację przedsięwzięć na rzecz własnej miejscowości, w oparciu o oddolnie
wypracowane koncepcje odnowy wsi.

Zgodnie z Uchwałą nr 303/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 marca 2015 r. zostały
ustalone zasady uczestnictwa w programie „Wielkopolska Odnowy Wsi 2013-2020". Jedną z zasad jest wyrażenie
woli przystąpienia przez dane sołectwo do Programu w formie uchwały zebrania wiejskiego oraz podjęcie przez
radę gminy uchwały o zgłoszeniu sołectw do w/w Programu.

Wolę przystąpienia do Programu wyraziły sołectwa: Pruszkowo, Śniaty i Zielęcin. Sołectwa te podjęły stosowne
uchwały zebrania wiejskiego oraz dokonały wyboru Grupy Odnowy Wsi i Lidera .

Przystąpienie sołectwa do Programu umożliwia wzięcie udziału w ogłaszanych w ramach tego programu
konkursach, a tym samym daje możliwość uzyskania wsparcia finansowego dla zgłoszonych projektów.

W związku z powyższym oraz zgodnie z wolą mieszkańców, którzy w uchwałach zebrań wiejskich wyrazili
wolę przystąpienia do programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020", podjęcie niniejszej uchwały jest celowe
i uzasadnione.

Burmistrz Wielichowa

Honorata Kozłowska
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