
UCHWAŁA NR XXV/156/16
RADY MIEJSKIEJ W KONIECPOLU

z dnia 19 kwietnia 2016 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia gminnego programu rewitalizacji

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 i 6a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) w związku z art. 17 ust. 1 ustawy o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz.
1777) 

Rada Miejska w Koniecpolu 
uchwala, co następuje:

§ 1. 
Przystępuje do sporządzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji jako programu wieloletniego.

§ 2. 
Zakres opracowania obejmuje:
- ustalenie uwarunkowań i wyznaczenie granic obszaru rewitalizacji,
- opracowanie programu i przygotowanie uchwały w sprawie jego przyjęcia,
-  skorelowanie  przedsięwzięć  realizacyjnych  w  ramach  projektów  rewitalizacji  z  Wieloletnim
Programem Inwestycyjnym.

§ 3. 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Koniecpol.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zastępca Przewodniczącego 
Rady Miejskiej w Koniecpolu

Gwidon Jelonek



Uzasadnienie

Chcąc w skuteczny, długofalowy i kompleksowy sposób zapobiegać negatywnym zjawiskom,
występujących  na  terenie  Gminy  Koniecpol,  konieczne  jest  podjęcie  działań  zmierzających
do powstrzymania lub zapobieżenia procesom degradacji.  W tym celu uznaje się za niezbędne
opracowanie  uchwalenie lokalnego programu rewitalizacji.
Proces rewitalizacji obejmie trzy główne dziedziny:
-  rozwój  gospodarczy  (m.  in.  poprzez  tworzenie  nowych  miejsc  pracy  i  stref  aktywności
gospodarczej, stymulowanie współpracy na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego ),
- rozwój społeczny (m. in. poprzez zapobieganie przestępczości, marginalizacji i wykluczeniom
społecznym, pobudzenie aktywności środowisk lokalnych oraz poprawę jakości życia lokalnych
wspólnot),
-  rozwój  infrastrukturalny  (m.  in.  poprzez  modernizację  zabudowy  i  przestrzeni  publicznej,
poprawę stanu środowiska naturalnego, zmianę dotychczasowych funkcji obiektów, podniesienie
atrakcyjności inwestycyjnej terenów).
Skuteczność procesu rewitalizacji w dużym stopniu zależy od partycypacji społecznej. Zakłada się,
że  Lokalny  Program  Rewitalizacji  będzie  opracowany  przy  znaczącym  udziale  mieszkańców,
środowisk społecznych, zawodowych i gospodarczych.
Biorąc pod uwagę długofalowy, złożony i kosztowny charakter działań rewitalizacyjnych, Lokalny 
Program Rewitalizacji powinien umożliwiać również korzystanie w przyszłości z funduszy Unii
Europejskiej i innych źródeł finansowania.


