
UCHWAŁA NR XXXIII.234.2017
RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE

z dnia 30 października 2017 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Śródmieścia w Człuchowie.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2017 r., 
poz. 1875) i art. 14 ust.1 i 2, art. 15 i art. 19 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. 
z 2017 r., poz. 1023) uchwala się, co następuje:

§ 1.  Przyjmuje Gminny Program Rewitalizacji Śródmieścia w Człuchowie stanowiący załącznik do 
niniejszej uchwały.

§ 2. Uchyla się uchwałę Nr XXVIII.197.2017 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 29 marca 2017 r. 
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Śródmieścia w Człuchowie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń.

 

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Józefowska
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Uzasadnienie

Obowiązujący Gminny Program Rewitalizacji Śródmieścia w Człuchowie przyjęty przez Radę Miejską w
Człuchowie w dniu 29 marca 2017r. uchwałą nr XXVIII.197.2017 wymaga zmiany. Ponieważ dokument
ten jest podstawą ubiegania się o dofinansowanie na realizację zawartych w nim przedsięwzięć
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 zaistniał
obowiązek uzyskania wpisu do „wykazu programów rewitalizacji”. Wykaz programów rewitalizacji jest
dokumentem wynikającym z „Wytycznych Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach
operacyjnych…” i prowadzony jest przez Zarząd Województwa Pomorskiego. Merytoryczną weryfikację
programów w zakresie wewnętrznej spójności działań i powiązań z innymi politykami gminy,
diagnozy,kompleksowości programu rewitalizacji, koncentracji, komplementarności planowanych działań
rewitalizacyjnych, realizacji zasady partnerstwa i partycypacji społecznej oraz kompletności tj. ujęcia
elementów określonych przez. „Wytyczne” sprawuje Zespół ds. rewitalizacji Urzędu Marszałkowskiego.
Zgodnie z pismem DPR-E.433.20.2017 z dnia 31 maja 2017r. „Gminny Program Rewitalizacji
Śródmieścia” uzyskał ocenę pozytywną warunkową. Ocena warunkowa wynika z rekomendowania przez
zespół uzupełnienia programu w zakresie diagnozy, opisu przedsięwzięć, systemu zarządzania, systemu
monitorowania i ewaluacji, ram finansowych, procesu włączenia mieszkańców. Zdaniem zespołu
ds.rewitalizacji „GPR zawiera wszystkie elementy określone w art. 15 ustawy o rewitalizacji, wytycznych
horyzontalnych i regionalnych, są one jednak zbyt ogólnie opisane”.

W związku z powyższym wyznaczono termin dostarczenia zmienionego programu na dzień
31 października 2017r. Zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji zmiana
gminnego programu rewitalizacji następuje w trybie, w jakim został uchwalony. Ze względu na obowiązek
tworzenia tekstu jednolitego zasadna jest taka zmiana obowiązującego dokumentu, która zakończy się
tekstem jednolitym. W związku z czym zgodnie z art. 17 ust. 1 w/w ustawy Rada Miejska na wniosek
Burmistrza podjęła w dniu 27 czerwca 2017r. uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia gminnego programu
rewitalizacji, co skutkowało rozpoczęciem procedury wymaganej zmiany uchwalonego dokumentu. GPR
uchwalony w marcu br. będzie zatem obowiązywał do momentu przyjęcia dokumentu w nowym brzmieniu
tj. uwzględniającego uwagi Zespołu ds. rewitalizacji Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku.

Przygotowany został tekst jednolity GPR uwzględniający uwagi Zespołu ds rewitalizacji Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.
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