
Uchwała Nr IV/88/15

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

z dnia 23 lutego 2015 roku

zmieniająca  uchwałę  nr  XXXII/635/13  Sejmiku  Województwa  Wielkopolskiego  
z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 
2013-2020"

Na podstawie art.  18 pkt 2 w zw. z art.  11 ust.  1 i  2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  

o  samorządzie  województwa  (Dz.  U.  z  2013  r.,  poz.  596 ze  zm.)  Sejmik  Województwa 

Wielkopolskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia  się  uchwałę  nr  XXXII/635/13  Sejmiku  Województwa  Wielkopolskiego  z  dnia  

25  marca  2013  roku w  ten  sposób,  że  załącznik  do  uchwały  przyjmuje  brzmienie  jak 

załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.

§4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uzasadnienie
do Uchwały Nr IV/88/15

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 23 lutego 2015 roku

zmieniającej  uchwałę  nr  XXXII/635/13  Sejmiku  Województwa  Wielkopolskiego  
z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 
2013-2020"

Uchwałą  nr  XXXII/635/13 z  dnia 25 marca 2013 Sejmik Województwa Wielkopolskiego 
przyjął program „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020". Regionalny program odnowy wsi 
pozytywnie  wpisał  się  w dotychczasową  sferę  działań  samorządu  województwa  na  rzecz 
rozwoju  obszarów  wiejskich.  Stanowi  on  istotne  wsparcie  i  zarazem  uzupełnienie  dla 
realizowanych przez samorządy lokalne i  organizacje  pozarządowe przedsięwzięć odnowy 
wsi wspieranych z funduszy europejskich.

Po dwuletnim okresie zbierania doświadczeń funkcjonowania programu zasadną stała się jego 
zmiana  w  kierunku  uproszczenia  zasad  uczestnictwa  oraz  poszerzenia  grona  jego 
uczestników.  Do Departamentu  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi  zgłaszano  postulaty  większego 
otwarcia  programu na  środowiska organizacji  pozarządowych.  Wychodząc  naprzeciw tym 
postulatom niniejszą  uchwałą  wprowadza  się  możliwość  zgłaszania  sołectw do  programu 
przez stowarzyszenia, których jednym z głównych celów statutowych jest odnowa i rozwój 
danej wsi. Dotychczas prawo zgłaszania przysługiwało jedynie gminom. Ponadto zmniejsza 
się z czterech do trzech liczbę statusów uczestnictwa w programie.

Mając powyższe na uwadze przyjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.


