
Projekt

z dnia  7 listopada 2016 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA
RADY GMINY POCZESNA

z dnia .................... 2016 r.

w sprawie przystąpienia do opracowania  Programu Rewitalizacji Gminy Poczesna.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dz. U. z 2016 r. 
poz. 446) w związku z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r.  o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 
1777 z późn. zm.)

Rada Gminy Poczesna uchwala, co następuje :

§ 1. Przystępuje się do opracowania Programu Rewitalizacji Gminy Poczesna.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poczesna.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń, stronie internetowej oraz w Biuletynie    Informacji  
Publicznej Urzędu Gminy Poczesna.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 2. 1. ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r.
poz. 1777), rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów
zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz
lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez
inwestariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji. Program rewitalizacji
jest dokumentem inicjowanym, opracowywanym i uchwalanym przez radę gminy.

W dniu 8 czerwca 2016 r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ogłosił II nabór wniosków w Konkursie dotacji dla gmin na opracowanie albo aktualizację
programów rewitalizacji. W ramach wyżej wymienionego konkursu Wójt Gminy Poczesna
wystąpił z wnioskiem o przyznanie dotacji w ramach programu „Śląskie programy rewitalizacji –
wsparcie dla gmin”, finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-
2020, Osi Priorytetowych 3 Potencjał beneficjentów funduszy europejskich, Działania 3.1
Skuteczni beneficjenci. 20 września 2016 r., uchwałą nr 1886/139/V/2016, Zarząd Województwa
Śląskiego rozstrzygnął konkurs dotacji. Zgodnie z przyjętym rozstrzygnięciem, Gmina Poczesna
uzyskała dofinansowanie w wysokości 53 100,00 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące sto zł) na
realizację projektu Programu Rewitalizacji Gminy Poczesna. Gmina zobowiązana jest do
wniesienia kosztu własnego wysokości 5 900,00 zł (słownie: pięć tysięcy dziewięćset zł). W dniu
17 października 2016 r., dokumenty niezbędne do podpisania umowy dotacyjnej zostały przesłane
na adres Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Termin podpisania
umowy określony zostanie przez sekretarza konkursu. Planowany termin realizacji zadania 15
czerwca 2017 r.
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