UCHWAŁA NR XXXVI/269/2017
RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP.
z dnia 30 października 2017 r.
w sprawie zgłoszenia sołectwa Brzóstownia do Progrmau
"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 2017 r. poz. 1875) oraz uchwały nr 303/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia
4 marca 2015 r. w sprawie ustalenia zasad uczestnictwa w Programie " Wielkopolska Odnowa Wsi 20132020", Rada Miejska w Książu Wlkp. uchwala , co następuje:
§ 1. Gmina Książ Wlkp. zgłasza sołectwo Brzóstownia 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 XXXVI/269/2017 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 30 października 2017 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 nich
jest wyrażenie woli przystąpienia przez sołectwo do Programu w formie uchwały zebrania
wiejskiego oraz podjęcie przez radę gminy uchwały o zgłoszeniu sołectwa do ww. programu.
Sołectwo Brzóstownia uchwałą nr 2/2017 Zebrania Wiejskiego z dnia 12 sierpnia 2017 r. wyraziło
wolę przystąpienia do Programu.
Gmina Książ Wlkp. poprzez wcześniejsze zgłoszenie kilku sołectw do Programu, Wielkopolska
Odnowa Wsi 2013-2020", stała się z dniem 29 czerwca 2015 r. jego uczestnikiem, a samo sołectwo
poprzez podjęcie niniejszej uchwały, będzie mogło uczestniczyć w ogłoszonych projektach
konkursowych. W Programie przewidziano między innymi organizacje konkursów takich jak:
"Pięknieje wielkopolska wieś" i " Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw", których celem jest
aktywizacja mieszkańców na poziomie sołectwa.
Wobec tego iż, nie ma możliwości podjęcia alternatywnych, w stosunku do proponowanej
uchwały, środków umożliwiających osiągnięcie zamierzonego celu, jej podjęcie jest jak najbardziej
zasadne.
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