Projekt
Druk nr ........

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W SŁUBICACH
z dnia .................... 2017 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Słubice na
lata 2017 - 2023
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t.
Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r.
o rewitalizacji (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 1777 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Przystępuje się do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Słubice na
lata 2017-2023.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Słubic.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE
W

związku

z realizacją

przez

gminę

zadania

własnego,

o którym

mowa

w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz 1777 ze
zm.), polegającego na przygotowaniu, koordynowaniu i tworzeniu warunków do prowadzenia
rewitalizacji gminy, od września ubiegłego roku w gminie podejmowane są liczne działania
określone przepisami ww. ustawy, zmierzające do opracowania Gminnego Programu
Rewitalizacji.
Gminny Program Rewitalizacji, zwany dalej programem, ma stanowić narzędzie do
wyprowadzenia obszarów zdegradowanych mających istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego,
zlokalizowanych na terenie gminy, ze zdiagnozowanego stanu kryzysowego. Program ma
określać między innymi listę zintegrowanych działań na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni
i gospodarki,

skoncentrowanych

terytorialnie,

podejmowanych

we

współpracy

z przedsiębiorcami, właścicielami nieruchomości, organizacjami pozarządowymi i pozostałymi
grupami mieszkańców. Program ma także stanowić formalną podstawę ubiegania się
o dofinansowanie działań rewitalizacyjnych ze środków Unii Europejskiej.
Do zakończonych jak dotąd, najistotniejszych etapów procesu tworzenia programu zaliczyć
można:
1. Analizę społeczno-gospodarczą, polegającą na zebraniu tzw. danych zastanych
z zakresu

społecznego,

gospodarczego

i infrastrukturalnego,

z podziałem

na

obszary

funkcjonalne gminy, w celu zlokalizowania występowania sytuacji kryzysowych na terenie
naszej gminy.
2. Delimitację, czyli wyznaczenie granic obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
w gminie Słubice, które zostały wskazane w opracowanym na ten cel dokumencie, pn.
„Diagnoza zjawisk kryzysowych w gminie Słubice na potrzeby wyznaczenia granic obszaru
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji”.
3. Konsultacje

społeczne

projektu

uchwały

oraz

podjęcie

uchwały

nr XXXIV/275/2017 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego
i obszaru rewitalizacji gminy Słubice. Uchwała stanowi akt prawa miejscowego i wchodzi
w życie z dniem 19 kwietnia 2017 r.
4. Konsultacje
nr

społeczne

XXXI255/2017 r.

projektu

Rady

Miejskiej

uchwały

oraz

w Słubicach

podjęcie
z dnia

uchwały
26 stycznia

2017 r. w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji
w gminie Słubice.
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5. Przeprowadzenie naboru na członków do składu Komitetu Rewitalizacji oraz podjęcie
zarządzenia

nr

86/2017

Burmistrza

Słubic

z dnia

4 kwietnia

2017 r. w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji w gminie Słubice.
6. Organizację

cyklu

warsztatów

środowiskowych

w celu

zwiększenia

partycypacji

społecznej, czyli włączenia interesariuszy rewitalizacji w procesy decyzyjne.
7. Animację

społeczną,

w ramach

której

odbywały

się

wywiady

indywidualne

z mieszkańcami, spacery badawcze i spotkania animacyjne.
Zakończenie powyższych etapów i trwające prace związane z realizacją dalszych działań
prowadzących do

sporządzenia

programu,

stanowią

podstawę

do

przystąpienia

do

sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji, co następuje, zgodnie z art. 17 ustawy,
w drodze uchwały podejmowanej przez Radę Miejską.
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