
UCHWAŁA NR XXXVII/270/17
RADY MIEJSKIEJ W GNIEWIE

z dnia 28 czerwca 2017 r.

w sprawie zmiany Uchwały nr XX/151/16 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 4 maja 2016 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Gniew na lata 2016- 2020.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz.U. z 2016, poz. 446 ze zm.), uchwala  co następuje:

§ 1. 

Zmienia się zapisy Uchwały nr XX/151/16 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 4 maja 2016 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Gniew na lata 2016- 
2020 w następujący sposób:

1. Ulega zmianie tytuł uchwały, który otrzymuje brzemiennie: „w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Gniew na lata 2016- 2023’.

2. Ulega zmianie podstawa prawna, która otrzymuje brzmienie: „Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016, poz. 446 ze zm.), uchwala co 
następuje:”

3. Ulega zmianie § 1, który otrzymuje brzmienie: "Przystępuje się do sporządzenia Lokalnego Programu 
Rewitalizacji Gminy Gniew na lata 2016-2023 stanowiącego wieloletni program działań rewitalizacyjnych 
mających na celu identyfikację oraz wyprowadzenie obszaru zdegradowanego ze stanu kryzysowego oraz 
stworzenie warunków do zrównoważonego rozwoju, stanowiącego kompleksowe narzędzie planowania, 
koordynowania i integrowania procesu rewitalizacji na terenie gminy Gniew".

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gniew.

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Gniewie

Walentyna Czapska
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Uzasadnienie

Zmiana uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia LPR podyktowana jest weryfikacją programu
rewitalizacji przeprowadzonej przez Zespół ds. rewitalizacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Pomorskiego, z której wynika, że należy ujednolicić podstawy działań opisanych w programie z podstawą
prawną opracowania dokumentu „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Gniew na lata 2016-2023”.

Uzyskanie pozytywnej oceny programu rewitalizacji przez Zespół ds. rewitalizacji stanowi warunek
przyznania dofinansowania dla projektów rewitalizacyjnych w ramach RPO WP na lata 2014-2020 oraz
umożliwia uzyskanie preferencji przy ubieganiu się o środki w ramach pozostałych Krajowych Programów
Operacyjnych.
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