UCHWAŁA Nr XVI/118/2020
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 22 stycznia 2020 r.

w sprawie: przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Gowarzewo w Gminie
Kleszczewo.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 6a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zmianami), Rada Gminy
Kleszczewo uchwala, co następuje:
§1
Przyjmuje się Sołecką Strategię Rozwoju wsi Gowarzewo w Gminie Kleszczewo,
która stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kleszczewo oraz Sołtysowi
Sołectwa Gowarzewo.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Gminy
Marek Maciejewski

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XVI/118/2020
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 22 stycznia 2020 r.

Uchwałą Nr XXXVIII/318/2018 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 31 stycznia
2018 r., gmina Kleszczewo przystąpiła do realizacji programu pn. „Wielkopolska
Odnowa Wsi” w województwie wielkopolskim. Celem programu jest aktywizacja
społeczności lokalnych do pracy na rzecz rozwoju swoich miejscowości oraz przy
wsparciu gminy i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego poprawa
jakości życia na terenie miejscowości.
W dniu 20 stycznia 2018 r. Sołectwo Gowarzewo uchwałą Zebrania Wiejskiego
przystąpiło do programu Wielkopolska Odnowa Wsi w województwie wielkopolskim.
W uchwale wyznaczono skład grupy odnowy wsi Gowarzewo oraz lidera grupy
odnowy. Grupa odnowy wsi Gowarzewo uczestniczyła w cyklu warsztatów
szkoleniowych z zakresu opracowania sołeckich strategii rozwoju.
Efektem pracy grupy jest opracowany dokument pn.: „Sołecka Strategia
Rozwoju wsi Gowarzewo w Gminie Kleszczewo.
Sołecka Strategia Rozwoju wsi Gowarzewo zawiera: analizę zasobów
miejscowości, analizę SWOT (słabe i mocne strony, szanse i zagrożenia w rozwoju
miejscowości), analizę potencjału rozwojowego wsi, plan i program odnowy wsi oraz
program krótkoterminowych działań do zrealizowania przez mieszkańców
miejscowości.
W dniu 17 stycznia 2020 r. Zebranie Wiejskie Sołectwa Gowarzewo podjęło
uchwałę o przyjęciu i skierowaniu do realizacji Sołeckiej Strategii Rozwoju.
Sołecka Strategia Rozwoju jest dokumentem otwartym, który ze względu na
zmianę istotnych uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych wsi może ulec zmianie.
Jest to dokument opracowany przez mieszkańców miejscowości.
W tym stanie rzeczy przyjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione i konieczne.
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