UCHWAŁA NR XI/ 61/2015
RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP.
z dnia 14 września 2015 r.
w sprawie zgłoszenia sołectw: Chrząstowo, Mchy i Sroczewo do Programu "Wielkopolska Odnowa
Wsi 2013-2020"
Na podstawie art.18 ust. 1 w zw. z ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz Uchwały nr 303/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie ustalenia zasad uczestnictwa w Programie „ Wielkopolska Odnowa Wsi
2013-2020” Rada Miejska w Książu Wlkp. uchwala, co następuje:
§ 1. Gmina Książ Wlkp. zgłasza sołectwa: Chrząstowo, Mchy i Sroczewo do Programu „
Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020” finansowanego z budżetu województwa wielkopolskiego.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wlkp.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE
do uchwały nr XI/61/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 14 września 2015 r.
Program „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013- 2020” wspiera i zachęca do zaangażowania
w realizację przedsięwzięć na rzecz własnej miejscowości, w oparciu o oddolnie wypracowane
koncepcje odnowy wsi. W ramach programu wspierane są zarówno przedsięwzięcia inwestycyjne,
przyczyniające się do zagospodarowania przestrzeni publicznej na wsi, jak i nieinwestycyjne,
których celem jest integracja społeczności wiejskiej.
Uchwałą nr 303/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 marca 2015 r. zostały
ustalone zasady uczestnictwa w Programie „Wielkopolska Odnowa 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 ww. programu.
Wolę przystąpienia do programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013- 2020” wyraziły:
- Uchwałą nr 1/ 2015 Zebrania Wiejskiego z dnia 03.07.2015 r. - sołectwo Mchy,
- Uchwałą nr 1/2015 Zebrania Wiejskiego z dnia 10.07.2015 r. - sołectwo Chrząstowo,
- Uchwałą nr 1/2015 Zebrania Wiejskiego z dnia 20.08.2015 r. - sołectwo Sroczewo, które
jednocześnie utworzyły minimum 5- osobowe Grupy Odnowa Wsi z Liderem na czele.
Gmina Książ Wlkp. poprzez zgłoszenie ww. sołectw do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi
2013-2020” staje się jego uczestnikiem, a same sołectwa będą mogly uczestniczyć w ogłoszonych
w ramach programu konkursach.
Wobec powyższego, podjęcie uchwały uważa się za uzasadnione.
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