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UCHWAŁA NR XXXIV/   /2021 

RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP. 

z dnia 20 października 2021 r. 

w sprawie zgłoszenia Sołectwa Grodnica do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+" 

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. 
poz 1372) w związku z Uchwałą nr 3145/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 stycznia 
2021 r. w sprawie ustalenia zasad uczestnictwa w programie "Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+", Rada 
Miejska Borku Wlkp. uchwala, co następuje: 

§ 1. Do uczestnictwa w Programie "Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+" zgłasza się Sołectwo Grodnica. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Borku Wlkp. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE 

Podjęcie przez Radę Miejską Borku Wlkp. uchwały o zgłoszeniu sołectwa Grdonica do udziału w Programie 

"Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+" jest warunkiem formalnym, niezbędnym do ubiegania się o środki z 

Programu zatwierdzonego uchwałą nr XXI/394/20 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 13 lipca 

2020 roku w sprawie przyjęcia programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+". Uchwałą nr 3145/2021 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia zasad uczestnictwa 

w programie "Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+" określono zasady uczestnictwa w programie.  

Program związany jest z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej, utrzymaniem, odbudową i poprawą 

dziedzictwa kulturowego obszarów wiejskich. 

Głównym celem "Programu Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+" jest zintegrowanie społeczności wiejskiej 

oraz pobudzenie aktywności mieszkańców sołectwa poprzez stymulowanie i wspomaganie inicjatyw 

rozwojowych oraz stworzenie odpowiednich mechanizmów i instrumentów wsparcia odnowy i rozwoju wsi. 

Program wspiera tworzenie na poziomie sołectwa formalnych lub nieformalnych struktur złożonych z 

przedstawicieli miejscowości, tzw. Grup Odnowy Wsi i zachęca do zaangażowania na rzecz realizacji 

przedsięwzięć dotyczących miejscowości. Wspierane są inicjatywy inwestycyjne oraz nieinwestycyjne.  

W związku z powyższym oraz biorąc pod uwagę wolę mieszkańców wsi Grodnica, którzy w uchwałach 

zebrań wiejskich wyrazili wolę przystąpienia do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+" podjęcie 

niniejszej uchwały jest zasadne.  
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