
Projekt

Uchwała Nr 31.285.2017
Rady Miejskiej w Krzepicach
z dnia 16 listopada 2017 roku

w sprawie: przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Krzepice
na lata 2017-2023”

Na  podstawie  art.  18  ust.  2  pkt  6  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r.  o
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) Rada Miejska w Krzepicach
uchwala:

§ 1.  Przyjmuje  się  „Lokalny  Program Rewitalizacji  Gminy  Krzepice  na  lata
2017-2023”   w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzepic.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sporządziła

Anna Krzak



Uzasadnienie do uchwały

w sprawie: przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji  Gminy Krzepice na
lata 2017-2023”

Dokumentu został opracowany w ramach projektu pn. „Opracowanie Lokalnego
Programu  Rewitalizacji  Gminy  Krzepice”  zgłoszonego  do  konkursu
zorganizowanego  przez  Województwo  Śląskie  oraz  Ministerstwo  Rozwoju
w ramach  programu  „Śląskie  programy  rewitalizacji”  z dofinansowaniem  z
Programu  Operacyjnego  Pomoc  Techniczna  2014-2020  Oś  Priorytetowa 3
Potencjał  beneficjentów  funduszy  europejskich  Działanie  3.1  Skuteczni
beneficjenci.  Dokument  jest  zgodny  z „Wytycznymi  w zakresie  rewitalizacji
w programach operacyjnych na lata 2014 – 2020” Ministerstwa Rozwoju z dnia
2 sierpnia 2016 r. 
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 interesariuszy rewitalizacji na
podstawie lokalnego programu rewitalizacji.
Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji zostało poprzedzone diagnozą
w szeroko rozumianym obszarze zagadnień społecznych, a w drugiej kolejności
także  gospodarczych,  przestrzenno-funkcjonalnych,  technicznych  i
środowiskowych.  Przeprowadzona  analiza  pozwoliła  dokonać  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.  W
programie ujęto działania, które w najbliższych latach powinny być realizowane
z wykorzystaniem środków publicznych krajowych i unijnych oraz prywatnych.
W  ramach  obszaru  rewitalizacji  ujęto  25,3 %  mieszkańców  i  16,4 %
powierzchni Gminy Krzepice.

W dniu 15.09.2017 r. „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Krzepice na lata
2017-2023”  uzyskał  pozytywną  ocenę  od  Urzędu  Marszałkowskiego
Województwa  Śląskiego  -  Instytucji  Zarządzającej  Regionalnym Programem
Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata                     2014-2020.
Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie jest
zasadne.


