
UCHWAŁA NR XXXVII/249/17
RADY MIEJSKIEJ  W  KONIECPOLU

z dnia 09 lutego 2017 roku

w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia gminnego programu 
rewitalizacji

Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 15 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 
2016 r. poz. 446 ze zm.) w związku z art. 17 ust. 1 i art. 52 ust. 1 ustawy o rewitalizacji ( j.t. Dz. U. 
z 2015 r. poz. 1777 ze zm.)

Rada Miejska w Koniecpolu 

uchwala, co następuje:

§1

W uchwale Nr XXXIII/203/16 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 17 listopada 2016 r. wprowadza
się następujące zmiany :

1.  Zmienia  się  nazwę  uchwały  w sposób  :„uchwała  w sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia
lokalnego programu rewitalizacji” ,

2. §  1  otrzymuje  brzmienie  :  Przystępuje  się  do  sporządzenia  „Lokalnego  Programu
Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Koniecpol na lata 2017-2023” .

3.

§ 2

Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian .

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Koniecpol .

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 



Uzasadnienie

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol podjął działania w zakresie przygotowania Programu 
Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Koniecpol - przeprowadzono dla obszaru całego Miasta i Gminy 
diagnozę problemową i na jej podstawie wskazano obszary zdegradowane oraz przeprowadzono 
konsultacje społeczne dotyczące trafności ich wskazania.  Zgodnie z art. 52 ustawy o rewitalizacji 
do dnia 31 grudnia 2023 r., dopuszcza się realizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych wynikających 
z Programu Rewitalizacji, zawierającego działania służące wyprowadzeniu obszarów 
zdegradowanych ze stanu kryzysowego, przyjmowanego uchwałą rady gminy bez stosowania 
reżimu w/w ustawy. W przypadku, w którym gmina chce się ubiegać o otrzymanie środków 
unijnych na projekty rewitalizacyjne, wystarczy opracowanie Programu Rewitalizacji zgodnego       
z wymaganiami Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, wynikającymi z „Wytycznych w zakresie 
rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020”.  Jakkolwiek przygotowanie 
przedmiotowego opracowania nie uwzględnia wszystkich wymagań ustawy o rewitalizacji to jednak
spełnia wszystkie wymogi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, wynikające z „Wytycznych w 
zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020”.


