
UCHWAŁA NR  XLII/202/2009 

Rady Miejskiej w śarowie 

z dnia 31 marca 2009 roku 

 

w sprawie: przystąpienia do Programu Odnowy Wsi Województwa  

                  Dolnośląskiego i wytypowania sołectwa do uczestnictwa  

                  w Programie Odnowy Wsi Województwa Dolnośląskiego. 

                   

 

 Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), 

Rada Miejska w śarowie uchwala co następuje: 

 

§ 1. WyraŜa się zgodę na przystąpienie Gminy śarów do Programu 

Odnowy Wsi w Województwie Dolnośląskim organizowanego przez Urząd 

Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. 

 

§ 2. Do uczestnictwa w Programie Odnowy Wsi Województwa 

Dolnośląskiego Gmina śarów wskazuje sołectwo Wierzbna. 

 

§ 3. Osobami odpowiedzialnymi za koordynowanie Programu Odnowy 

Wsi Województwa Dolnośląskiego na terenie Gminy śarów są: Pani Dominika  

Trzepla - podinspektor ds. wsi i rolnictwa oraz Przemysław Sikora – 

inspektor ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych w Urzędzie Miejskim 

w śarowie. 

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta śarów. 

 

§ 5. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

do uchwały Rady Miejskiej 
 

w sprawie: przystąpienia do Programu Odnowy Wsi Województwa  

                  Dolnośląskiego i wytypowania sołectwa do uczestnictwa  

                  w Programie Odnowy Wsi Województwa Dolnośląskiego. 
 

 

Odnowa wsi jest współcześnie waŜną napędową siłą rozwoju obszarów 

wiejskich, skutecznie przeobraŜającą tereny nią objęte i stanowiącą istotny 

składnik procesów rozwojowych na poziomie lokalnym i regionalnym. 

To proces kształtowania warunków Ŝycia ludzi na obszarach wiejskich, 

którego animatorem i podmiotem jest społeczność lokalna. Oddziałuje on na 

standard Ŝycia i jego jakość oraz źródła utrzymania mieszkańców, 

jednocześnie zachowując toŜsamość wsi wyraŜającą się wartościami Ŝycia 

wiejskiego, wzmacnianiem i rozwojem dziedzictwa duchowego, kulturowego 

i materialnego wsi. 

Cechą odnowy wsi jako metody rozwoju obszarów wiejskich jest zatem 

kompleksowość, polegająca na uzgodnieniu i realizowaniu całościowej wizji 

rozwoju wsi, z myślą o zachowaniu jej toŜsamości, przestrzennej 

integralności oraz zharmonizowaniu podstawowych funkcji: mieszkalnej, 

gospodarczej (produkcja i usługi) oraz rekreacyjnej i wypoczynkowej. 

Głównym celem Programu jest pobudzenie aktywności mieszkańców 

wsi, poprzez stymulowanie i wspomaganie oddolnych inicjatyw rozwojowych 

oraz stworzenie odpowiednich mechanizmów i instrumentów wsparcia 

odnowy i rozwoju wsi. 

 

 

 

  

        

Sporządził: 
Przemysław Sikora 
Inspektor ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych 


