
UCHWAŁA NR XX/243/2017
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE

z dnia 23 lutego 2017 r.

w sprawie zmiany Uchwały nr VI/62/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 czerwca 2015 r. 
w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji.

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

§ 1.  W uchwale nr VI/62/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 czerwca 2015 r.w sprawie 
przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji w tytule przedmiotowej Uchwały oraz w § 1 
wyrazy "Gminny Program Rewitalizacji" zastępuje się wyrazami "Lokalny Program Rewitalizacji".

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Pleszewie.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY NR XX/243/2017 RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE

z dnia 23 lutego 2017 r.

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020,
opracowanymi po podjęciu Uchwały nr VI/62/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 czerwca 2015 r.
tj. w sierpniu 2016 r. przez Ministerstwo Rozwoju, istnieją dwie alternatywne definicje programu
rewitalizacji:
a) inicjowany, opracowany i uchwalony przez radę gminy, na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), wieloletni program działań w sferze
społecznej oraz gospodarczej lub przestrzenno-funkcjonalnej lub technicznej lub środowiskowej,
zmierzający do wyprowadzenia obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego oraz stworzenia warunków do
ich zrównoważonego rozwoju, stanowiący narzędzie planowania, koordynowania i integrowania
różnorodnych aktywności w ramach rewitalizacji (np. lokalne programy rewitalizacji, miejskie programy
rewitalizacji),
b) gminny program rewitalizacji, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia
9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777).

Miasto i Gmina Pleszew przystępując do realizacji projektu pn. "Rewitalizacja miasta Pleszewa",
współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc
Techniczna 2014-2020,dokonała doboru ścieżki tworzenia programu reitalizacji w trybie innym niż
przewidzianym ustawą o rewitalizacji tj. w ramach wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach
operacyjnych na lata 2014-2020. Tym samym koniecznym jest uporządkowanie nomenklatury dotyczącej
programu rewitalizacji, adekwatnej do procesu jego tworzenia.
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