
Uchwała Nr V/67/11

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

z dnia 21 marca 2011 roku

zmieniająca uchwałę Nr XLVIII/704/10 z dnia 31 maja 2010 roku w sprawie przyjęcia 

„Programu Wielkopolska Odnowa Wsi”

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  (j.t.  Dz.  U.  z  2001  r.,  Nr  142,  poz.  1590  z  późn.  zm.)  

w  zw.  z  Uchwałą  nr  XLII692A/05  Sejmiku  Województwa  Wielkopolskiego  z  dnia  

19 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia „Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego 

do 2020 roku”, Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia  się  Uchwałę  Nr  XLVIII/704/10  Sejmiku  Województwa  Wielkopolskiego  z  dnia

31 maja 2010 roku w sprawie przyjęcia „Programu Wielkopolska Odnowa Wsi” zmienioną 

uchwałą Nr XLIX/754/10 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 lipca 2010 roku 

w ten sposób, że załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku

nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uzasadnienie 
Do Uchwały Nr V/67/11

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 21 marca 2011 r.

zmieniająca uchwałę Nr XLVIII/704/10 z dnia 31 maja 2010 roku w sprawie przyjęcia 

„Programu Wielkopolska Odnowa Wsi”

Uchwałą Nr XLVIII/704/10 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 maja 

2010 roku został przyjęty Program „Wielkopolska Odnowy Wsi”, który zmieniono Uchwałą 

Nr  XLIX/754/10  Sejmiku  Województwa  Wielkopolskiego  z  dnia  5  lipca  2010  roku. 

Wprowadzone  zmiany  wykluczały  możliwość  uczestnictwa  w  Konkursie  „Pięknieje 

wielkopolska wieś” organizacji pozarządowych. 

W obowiązującym Programie konieczne stało się wprowadzenie zmian dotyczących 

informacji  na temat  zrealizowanych przedsięwzięć oraz planowanych działań.  Np. w roku 

2010 zrealizowano II etap Konkursu „Wielkopolska odnowa wsi”, I etap II edycji Konkursu 

„Pięknieje wielkopolska wieś”, a także odbył się nowy Otwarty Konkurs Ofert pn. „Pięknieje 

wielkopolska wieś”. Celem zrealizowanych konkursów było wsparcie działań inwestycyjnych 

związanych  z  odnową  wsi.  W  Programie  zamieszczono  również  informacje  dotyczące 

przeprowadzonego bloku szkoleniowego w którym uczestnikami  byli  liderzy,  sołtysi  oraz 

przedstawiciele organizacji pozarządowych. 

Wprowadzone w Programie zmiany polegają również na uszczegółowieniu informacji 

na  temat  Konkursu  pn.  „Pięknieje  wielkopolska  wieś”  oraz  Otwartego  Konkursu  Ofert 

„Pięknieje wielkopolska wieś”. Są one odpowiedzią na bieżące potrzeby sygnalizowane przez 

beneficjentów podczas konferencji i szkoleń dotyczących realizacji Programu „Wielkopolska 

Odnowa Wsi”. 

W  związku  ze  zgłaszanymi  przez  beneficjentów  potrzebami  zmieniono  również 

kategorie w Konkursie „Wieś Wielkopolska – Wsią Europejską”. Wprowadzono następujące 

kategorie:

- Najpiękniejsza wieś – udział może wziąć każda miejscowość wiejska o statusie sołectwa 

Województwa Wielkopolskiego,

-  Najlepsze przedsięwzięcie  tematyczne  związane z  procesem odnowy wsi  –  udział  może 

wziąć przedsięwzięcie zakończone, zrealizowane ze środków własnych sołectwa lub środków 

funduszu sołeckiego,



- Najlepszy projekt zrealizowany w ramach Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi” – udział 

mogą wziąć przedsięwzięcia zakończone, zrealizowane w ramach Programu „Wielkopolska 

Odnowa Wsi”.

Mając powyższe na uwadze przyjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.


