Projekt

UCHWAŁA Nr ……
RADY GMINY STRYSZAWA
z dnia ………….. 2017 r.

w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Stryszawa na lata 2016-2023
Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 9 października
2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 1777),
Rada Gminy Stryszawa uchwala, co następuje:
§1
Przyjmuje się Gminny Program Rewitalizacji Gminy Stryszawa na lata 2016 - 2023 w
brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stryszawa.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
Rewitalizację należy rozumieć jako wyprowadzanie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych
poprzez przedsięwzięcia całościowe (integrujące interwencje na rzecz społeczności lokalnej,
przestrzeni i lokalnej gospodarki), skoncentrowane terytorialnie i prowadzone we współpracy z
lokalną społecznością, w sposób zaplanowany oraz zintegrowany przez określenie i realizację
programów rewitalizacji.
Udział w takim procesie jest ważny dla wielu osób i podmiotów z obszaru objętego działaniami
rewitalizacyjnymi – w tym dla samorządu gminy, mieszkańców tego miejsca, organizacji społecznych,
przedsiębiorców, zaś w szczególny sposób wszystkich grup społecznych zagrożonych kryzysem na
obszarze objętym procesami rewitalizacyjnymi.
Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji zostało, w pierwszej kolejności, poprzedzone
szczegółową diagnozą w szeroko rozumianym obszarze zagadnień społecznych, a w drugiej kolejności
także gospodarczych, przestrzenno-funkcjonalnych, technicznych i środowiskowych (diagnoza została
opracowana zgodnie z Ustawą o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 roku [Dziennik Ustaw 2015,
poz. 1777, tom 1] oraz Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata
2014-2020

opracowanymi
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Ministra

Infrastruktury

i

rozwoju

[MIiR/H

2014-

2020/20(01)/07/2015] w lipcu 2015 roku). Dopiero tak przeprowadzona analiza pozwoliła dokonać
pełnej diagnozy problemów i zagrożeń, wskazać obszary o największej koncentracji zjawisk
kryzysowych, a w konsekwencji wyznaczyć obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji. To na nich
ostatecznie zdefiniowano katalog działań, które – konsekwentnie wdrażane i realizowane – będą
prowadziły do sukcesywnego wydźwignięcia się z sytuacji kryzysowej lub przynajmniej
minimalizowania jej skutków. W programie ujęto działania, które w najbliższych latach winny być
realizowane z wykorzystaniem środków unijnych (EFRR, EFS, EFRROW), ale co równie ważne także
działania, które finansowane będą z innych środków publicznych oraz prywatnych. Połączenie
aktywności wielu osób i instytucji, także różnych środków, w tym właśnie zarówno publicznych, jak i
prywatnych pozwoli w sposób kompleksowy rozwiązać wszystkie zdiagnozowane w dokumencie
problemy.

Niniejsza Uchwała została poddana konsultacjom społecznym w dniach 08.03.2017 r. - 07.04.2017r.
Obejmowały one w szczególności:
1. Warsztaty konsultacyjne organizowane dla mieszkańców obszaru rewitalizacji oraz wszystkich
interesariuszy rewitalizacji, na których omówione zostaną założenia Gminnego Programu
Rewitalizacji Gminy Stryszawa na lata 2016-2023 oraz zapisanych w nim przedsięwzięć
rewitalizacyjnych w dn. 23.03.2017 w godzinach 8:00-16:00 w Urzędzie Gminy Stryszawa pok. Nr
11
2. Zbieranie uwag za pomocą Formularza konsultacyjnego zamieszczonego na stronie gminy i w
Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Stryszawa od dnia 15.03.2017 r. do dnia 07.04.2017 r.

3. Debatę publiczną dla mieszkańców obszaru rewitalizacji oraz wszystkich interesariuszy
rewitalizacji Gminy Stryszawa w dniu 24.03.2017 r. o godz. 8:00-16:00 w Urzędzie Gminy Stryszawa
pok. Nr 11.

