Uchwała Nr XXX/209/13
Rady Miejskiej w Łobżenicy
z dnia 30 kwietnia 2013 roku
w sprawie zgłoszenia sołectw do programu „Wielkopolska Odnowa
Wsi 2013-2020”
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (teks
jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz na podstawie
Uchwały nr 3228/2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 kwietnia
2013 roku w sprawie: ustalenia zasad uczestnictwa w Programie „Wielkopolska
Odnowa Wsi 2013-2020”

Rada Miejska w Łobżenicy uchwala, co następuje:
§1
Gmina Łobżenica zgłasza do programu, finansowanego ze środków budżetu
województwa wielkopolskiego, pn.
„Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”
następujące sołectwa:
•
•
•
•
•
•
•

Chlebno
Dębno
Fanianowo
Kościerzyn Mały
Kunowo
Liszkowo
Topola
§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łobżenicy

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
(-) Edward Starszak

UZASADNIENIE
Samorząd Województwa Wielkopolskiego 25 marca 2013 roku przyjął program
„Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”, którego celem jest aktywizacja społeczności
wiejskich poprzez stymulowanie i wspomaganie oddolnych inicjatyw sołeckich. Program ten
jest instrumentem realizacji celów określonych w zaktualizowanej „Strategii Rozwoju
Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku”. Finansowany jest ze środków budżetu
województwa wielkopolskiego. Nabory wniosków prowadzone są corocznie, od 2009 r.
W 2011 roku, 15 sołectw z terenu gminy Łobżenica wyraziło wolę akcesji do programu
i zostało do niego zgłoszonych w formie Uchwały Rady Miejskiej w Łobżenicy
Uchwałą nr 3228/2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 4 kwietnia 2013 roku
ustalono zasady uczestnictwa w programie „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”.
Określają one uwarunkowania przystąpienia do Programu nowych uczestników.
Warunkiem niezbędnym jest wyrażenie woli mieszkańców sołectwa o przystąpieniu do
Programu, wybór Grupy Odnowy Wsi wraz z Liderem, oraz zgłoszenie sołectw gminy
Łobżenica do programu w formie Uchwały Rady Miejskiej.
W związku z powyższym oraz biorąc pod uwagę wolę mieszkańców poszczególnych
miejscowości, którzy w uchwałach zebrań wiejskich wyrazili wolę przystąpienia do Programu
„Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020” proponuje się zgłosić do Programu następujące
sołectwa:
•
•
•
•
•
•
•

Chlebno
Dębno
Fanianowo
Kościerzyn Mały
Kunowo
Liszkowo
Topola

Wobec powyższego podjęcie uchwały uważa się za w pełni zasadne.

