
 

UCHWAŁA NR XXVI/186/2017 

RADY MIEJSKIEJ KRZYWINIA 

z dnia 8 lutego 2017 r. 

w sprawie przystąpienia Gminy Krzywiń do Stowarzyszenia Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi 

Na  podstawie  art. 18 ust.2. pkt.12 oraz  art. 84  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

2016 r., poz. 446) Rada Miejska Krzywinia uchwala, co następuje: 

 

§1. Wyraża się wolę przystąpienia Gminy Krzywiń do Stowarzyszenia pod nazwą "Polska Sieć Odnowy i Rozwoju 

Wsi". 

§2. Celem Stowarzyszenia jest wspieranie i rozwijanie idei samorządu terytorialnego oraz dążenie do rozwoju 

społeczno - gospodarczego jednostek samorządu terytorialnego tworzących Stowarzyszenie. 

§3. Statut stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§4. Składki członkowskie, wynikające z przynależenia Gminy Krzywiń do Stowarzyszenia pod nazwą "Polska Sieć 

Odnowy i Rozwoju Wsi" opłacane będą z budżetu Gminy Krzywiń.  

§5. Rada Miejska Krzywinia upoważnia do reprezentowania Gminy Krzywiń w Stowarzyszeniu "Polska Sieć 

Odnowy i Rozwoju Wsi" Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń.  

§6.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Krzywiń.  

§7. Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 

/-/ Krystyna Motławska 

 

 



 

 

Uzasadnienie 

do uchwały Nr XXVI/186/2017 

Rady Miejskiej Krzywinia 

z dnia 8 lutego 2017 roku 

 

Gmina Krzywiń należy do liderów procesu odnowy wsi w południowej Wielkopolsce. Lokalni liderzy potrafią 

jednoczyć mieszkańców w działaniach na rzecz poprawy jakości i standardów życia mieszkańców. Lokalne 

społeczności potrafią właściwie gospodarować mieniem, dbając i nadając nowe funkcje w przestrzeni publicznej. 

Miejsca, które tworzone są w ramach odnowy wsi na terenie gminy zmieniają wizerunek naszej wspólnoty.   

Odnowa wsi wpisuje się idealnie w rozwój turystyki agroturystycznej, pielgrzymkowej oraz wzbogaca szlaki 

turystyczne przecinające gminę Krzywiń. W procesie który nadal trwa, nadszedł czas na realizację kolejnego etapu 

rozwoju w ramach odnowy wsi, czyli przystąpienia do stowarzyszenia Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi, które 

oprócz wymiany dobrych praktyk z innymi samorządami z terenu całej Polski, będzie zabiegać i aplikować o nowe 

środki zewnętrzne na rozwój i promocję już istniejącej bazy stworzonej na fundamentach procesu odnowy wsi jako 

wspólny produkt czy oferta. Jednym z celów działalności stowarzyszenia jest powstanie prestiżowej certyfikowanej 

sieci Najciekawszych Wsi. Planowane działania, cele oraz metody są odzwierciedlone w statucie Stowarzyszenia, 

które doskonale wpisują się w cele strategiczne naszej gminy.  

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 

/-/ Krystyna Motławska 


