
                                                                                                                                                          Projekt 

 

UCHWAŁA NR………………. 

RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU 

                                                           z dnia 31 października 2019 r. 

 

zmieniająca Uchwałę Nr XXXII/290/98 z dnia 23 lutego 1998 r. w sprawie przystąpienia 

Gminy Głogówek do programu „Odnowa Wsi” w województwie opolskim. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696), Rada Miejska w Głogówku uchwala  

co następuje: 

 § 1. W uchwale Nr XXXII/290/98 z dnia 23 lutego 1998 r. w sprawie przystąpienia Gminy 

Głogówek do programu „Odnowa Wsi” w województwie opolskim. §2 otrzymuje  

następujące brzmienie: 

 „Program obejmuje sołectwa: 

1. Biedrzychowice,  2.  Stare  Kotkowice,  3.  Wróblin,  4. Racławice Śląskie,  5.  Wierzch,                  

6.  Mionów, 7. Głogówek –  Głogowiec,  8. Dzierżysławice,  9. Szonów,  10. Kazimierz,                  

11.  Kierpień,  12. Rzepcze,13.   Mochów,   14. Zawada,   15. Leśnik,   16. Twardawa,                       

17. Błażejowice Dolne, 18. Tomice, 19. Zwiastowice, 20. Góreczno, 21. Głogówek         

Winiary, 22. Ciesznów” 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głogówka 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

                                                                                                  Przewodniczący Rady Miejskiej  

                                                                                                             w  Głogówku 

                                                                                                              Jerzy Kunert 

 

 

 

 



UZASADNIENIE DO UCHWAŁY 

 

Województwo opolskie jako pierwsze w kraju w roku 1997 zainicjowało Program Odnowy Wsi czerpiąc 

doświadczenia od naszego niemieckiego partnera-regionalnego landu Nadrenia-Palatynat, który 

wówczas był europejskim liderem odnowy wsi i już od lat siedemdziesiątych z powodzeniem 

kształtował odpowiedzialności mieszkańców za przyszłość swych małych ojczyzn. 

Opolska wieś wspierana przez samorządy gmin, powiatów i województwa od lat wyróżnia się ładem 

przestrzennym, estetyką i urodą wiejskich wnętrz i obejść oraz wysokim standardem przestrzeni 

publicznej. W ramach programu mieszkańcy opolskich wsi sami budują w swych sołectwach strategie 

rozwoju, wyznaczają cele, określają kierunki, w jakich ich miejscowości będą się rozwijać, warto wziąć 

sprawy w swoje ręce, warto zmieniać swoje najbliższe otoczenie, uczynić je miejscem pięknym, a 

przede wszystkim przyjaznym do pracy i zamieszkania. 

Po korzyści wynikające z udziału w Programie Odnowie Wsi ma zamiar sięgać kolejne z sołectw Gminy 

Głogówek, a mianowicie Sołectwo Ciesznów. Niezbędna jest wiec zmiana Uchwały Rady Miejskiej w 

Głogówku z 1998 r. w sprawie przystąpienia Gminy Głogówek do Programu Odnowa. 

 


