
Uchwała nr 303/2015

Zarządu Województwa Wielkopolskiego

z dnia 4 marca 2015 r.

w sprawie: ustalenia  zasad  uczestnictwa  w  programie  „Wielkopolska  Odnowa  Wsi  
2013 - 2020”

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa 
(tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 596 ze zm.); w związku z Uchwałą nr IV/88/15 Sejmiku Województwa 
Wielkopolskiego z dnia 23 lutego 2015 roku zmieniającą uchwałę nr XXXII/635/13 Sejmiku  
Województwa  Wielkopolskiego  z  dnia  25  marca  2013  r.  w  sprawie  przyjęcia  programu  
„Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”, Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala co  
następuje:

§ 1.

Ustala  się  zasady  uczestnictwa  w  programie  „Wielkopolska  Odnowa  Wsi  2013  -  2020”, 
stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Traci moc uchwała nr 4521/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 kwietnia 
2014 r.  zmieniająca uchwałę nr 3228/2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia  
4  kwietnia  2013  r.  w  sprawie:  ustalenia  zasad  uczestnictwa  w programie  „Wielkopolska 
Odnowa Wsi 2013 - 2020”.

§ 3.

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Dyrektorowi  Departamentu  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uzasadnienie

do 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”

Ustalenie  nowych  zasad  uczestnictwa  w  programie  wynika  z  uchwalenia  przez  Sejmik 
Województwa Wielkopolskiego zmian w programie „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020” 
przyjętych uchwałą nr IV / 88 / 15 z dnia 23 lutego 2015 r.

Po dwuletnim okresie zbierania doświadczeń w funkcjonowaniu programu zasadną stała się 
jego  zmiana  w  kierunku  uproszczenia  zasad  uczestnictwa  oraz  poszerzenia  grona  jego 
uczestników.  Niniejsza  uchwała  określa  nowe zasady  uczestnictwa  sołectw  w programie. 
Zmiany  dotyczą  m.in.  wprowadzenia  możliwości  zgłaszania  sołectw  do  programu  przez 
stowarzyszenia, których jednym z głównych celów statutowych jest odnowa i rozwój danej 
wsi oraz zmniejszenia z czterech do trzech liczby statusów uczestnictwa w programie.

Mając powyższe na uwadze przyjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.


