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UCHWAŁA NR 0007.61.2016
RADY MIEJSKIEJ W TULISZKOWIE
z dnia 6 października 2016 r.
w sprawie zgłoszenia sołectwa do programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020"
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 17 i art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2016r. poz. 446 z poźn. zm.) oraz § 4 ust. 1 pkt 1 załącznika do uchwały nr 303/2015 Zarządu
Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 marca 2015r. w sprawie ustalenia zasad uczestnictwa w programie
"Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020„ uchwala sie co nastepuje;
§ 1. Gmina i Miasto Tuliszków zgłasza do udziału w programie "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020„
nastepujace sołectwa;
1. sołectwo Gadowskie Holendry, gm Tuliszków
2. sołectwo Grzymiszew, gm Tuliszków
3. sołectwo sarbicko, gm Tuliszków
§ 2. Wykonanie uchwały powierza sie Burmistrzowi Gminy i Miasta Tuliszków.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjecia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Tuliszkowie
Tomasz Maćkowski
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Uzasadnienie
Program „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020” jest instrumentem realizacji przez Samorząd
Województwa Wielkopolskiego celu operacyjnego 5.2 „Rozwój obszarów wiejskich” zawartego w „Strategii
Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku. Wielkopolska 2020", przyjetej przez Sejmik
Województwa Wielkopolskiego uchwałą nr XXIX/559/12 z dnia 17 grudnia 2012r.
Wielkopolska Odnowa Wsi jest regionalnym programem finansowanym z budżetu województwa. Odnowa
Wsi jako metoda rozwoju stanowi jeden ze sposobów osiągania celów rozwojowych, rozumianych nie tylko
kontekście rozwoju infrastruktury, ala poprawy szeroko pojetej poprawy życia, której nie osiągnie się bez
zaangażowania samych mieszkańców.
Zgodnie z uchwałą nr 303/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 marca 2015r. w sprawie
ustalenia zasad uczestnictwa w programie "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020„ jedną z zasad jest wyrażenie
woli przystapienia przez dane sołectwo do programu w formie uchwały zebrania wiejskiego oraz podjecie przez
radę miejską uchwały o zgłoszeniu sołectwa do w/w programu.
Wolę przystapienia do programu wyraziły sołectwa Gadowskie Holendry, Sarbicko oraz Grzymiszew,
podjęły odpowiednie uchwały i dokonały wyboru lidera oraz grupy odnowy wsi.
Przystapienie sołectwa do programu umożliwia wzięcie udziału w ogłaszanych w ramach tego programu
konkursach, a tym samym mozliwość uzyskania wsparcia finansowego dla zgłaszanych projektów.
W zwiazku z powyższym oraz biorąc pod uwagę wolę mieszkańców zasadne jest podjęcie niniejszej
uchwały.
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