UCHWAŁA NR 304/13
RADY GMINY OPATÓWEK
z dnia 20 czerwca 2013 r.

w sprawie zgłoszenia Sołectwa Rajsko do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 2020"
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594), w związku z uchwałą Nr 3228/2013 Zarządu Województwa
Wielkopolskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r. w sprawie: ustalenia zasad uczestnictwa w
programie
" Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 - 2020 ", Rada Gminy w Opatówku uchwala, co następuje:

§ 1. Gmina Opatówek zgłasza do Programu " Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 - 2020”
Sołectwo Rajsko.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Opatówek.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do UCHWAŁY NR 304/13
RADY GMINY OPATÓWEK
z dnia 20 czerwca 2013 r.

w sprawie zgłoszenia Sołectwa Rajsko do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 2020"
Program „Wielkopolska Odnowa Wsi” jest instrumentem realizacji przez Samorząd
Województwa Wielkopolskiego celu 5.2 zawartego w ,,Strategii Rozwoju Województwa
Wielkopolskiego do 2020 roku”. Program „Wielkopolska Odnowa Wsi” stanowi
wypracowany, na podstawie licznych doświadczeń zestaw działań, wspierających oddolne
przemiany na obszarach wiejskich, dokonywanych przez społeczność lokalną. Program
finansowany jest ze środków budżetu województwa wielkopolskiego. Program
„Wielkopolska Odnowa Wsi” to proces, którego założeniem jest tworzenie na terenach
wiejskich formalnych i nieformalnych struktur organizacyjnych, tzw. Grup Odnowy Wsi
opartych na oddolnych inicjatywach mieszkańców oraz zachowaniu dziedzictwa kulturowego
na poziomie sołectwa.
Jedną z zasad uczestnictwa w Programie „Wielkopolska Odnowa Wsi” jest wyrażenie woli
przystąpienia przez sołectwo do ww. Programu w formie uchwały zebrania wiejskiego.
Rada Gminy podejmuję Uchwałę o zgłoszeniu sołectwa wyrażającego wolę przystąpienia do
Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi”. Udział gminy w Programie „Wielkopolska Odnowa
Wsi” rozpoczyna się z momentem dokonania zgłoszenia sołectwa. Przystąpienie do tego
programu umożliwia wzięcie udziału w ogłaszanych w ramach tego Programu konkursach.
Jednym z konkursów ogłaszanych w ramach tego Programu jest konkurs „Pięknieje
Wielkopolska Wieś”. Konkurs ten umożliwia wykorzystanie, często uśpionego potencjału
wewnętrznego mieszkańców i ich zaangażowania do pracy na rzecz swoich miejscowości,
w celu realnej poprawy jakości życia na wsi.
Podjęcie niniejszej uchwały jest więc uzasadnione.

