
Uchwała Nr XVII/138/15
Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia 17 grudnia 2015 r.

w  sprawie  zgłoszenia  sołectwa  Stobno  do  programu 
„Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020”

Na podstawie  art.  18  ust.  1  ustawy z dnia  8 marca  1990 r.  o  samorządzie 
gminnym  (Dz.  U.  z  2015  r.  poz.  1515)  oraz  w  związku  z  § 2  załącznika 
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”, Rada Miejska Trzcianki uchwala co następuje:

§ 1. Na podstawie podjętej uchwały zebrania wiejskiego o przystąpieniu przez 
sołectwo Stobno do programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020”, zgłasza się 
sołectwo Stobno do ww. programu.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzcianki.

§ 3. Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.



UZASADNIENIE

do projektu uchwały Rady Miejskiej Trzcianki w sprawie zgłoszenia 
sołectwa  Stobno  do  programu „Wielkopolska  Odnowa  Wsi  2013  – 
2020”

Podjęcie  przez  Radę  Miejską  Trzcianki  niniejszej  uchwały  jest  warunkiem 
formalnym,  koniecznym  do  ubiegania  się  o  środki  z  programu  „Wielkopolska 
Odnowa  Wsi  2013  –  2020”  zatwierdzonego  uchwałą  nr  303/2015  Zarządu 
Województwa Wielkopolskiego w sprawie ustalenia zasad uczestnictwa w programie 
„Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020”. 

W dniu 22 września 2015 r., odbyło się Zebranie Wiejskie sołectwa Stobno,  na 
którym  mieszkańcy  podjęli  uchwałę  w  sprawie  woli  przystąpienia  do  programu 
„Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020. Powołana została również Grupa Odnowy 
Wsi, której przewodzić będzie lider – Krzysztof Kowalczyk.  

Uczestnictwo  w  programie  daje  możliwość  skorzystania  z  szeregu  form 
wsparcia,  m.in.  udziału  w  konkursie  „Pięknieje  Wielkopolska  Wieś”,  który  jest 
narzędziem  wsparcia  finansowego  dla  działań  mających  na  celu  integrację 
społeczności  wiejskich,  promocję  wsi  oraz  poprawę  jakości  życia  na  obszarach 
wiejskich. Beneficjent może starać się o dofinansowanie projektów inwestycyjnych 
(remont i wyposażenie świetlic wiejskich, zagospodarowanie przestrzeni publicznej, 
rewitalizację zbiorników  i  cieków wodnych, budowę ścieżek pieszo-rowerowych) 
oraz  nieinwestycyjnych  (organizacja  imprez  kulturalnych  i  sportowych,  promocja 
wsi, tworzenie stron internetowych, itp.).    

Realizacja ww. programu przez sołectwo Stobno przyczyni się do integracji 
jego społeczności, obudzi wewnętrzny potencjał oraz  podniesie jakość życia na wsi.

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione.


