UCHWAŁA NR XXVIII/209/16
RADY GMINY ŁUŻNA
z dnia 28 października 2016 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Łużna
Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji
( Dz. U. z 2015 r. poz. 1777), Rada Gminy Łużna na wniosek Wójta Gminy, uchwala co następuje:
§ 1. Przystępuje się do sporządzania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Łużna na lata
2016-2020 jako strategicznego narzędzia wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów
zdegradowanych, integrującego w sposób kompleksowy wszystkie elementy procesu rewitalizacji na
terenie gminy Łużna.
§ 2. Traci moc Uchwała nr XI/95/15 Rady Gminy Łużna z dnia 12 sierpnia 2015r. w sprawie
przystąpienia do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Łużna, który to program jest
dokumentem wymaganym w procesie aplikacji o środki finansowe w ramach perspektywy finansowej
2014-2020.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łużna.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie nie wcześniej niż wejście w życie Uchwały numer XXVIII/208/16 z
dnia 28 października 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji
Gminy Łużna.

Przewodniczący Rady
Gminy
Krzysztof Kotowicz
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Uzasadnienie
Uchwała nr XI/95/15 Rady Gminy Łużna z dnia 12 sierpnia 2015r. w sprawie przystąpienia
do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Łużna, który to program jest dokumentem
wymaganym w procesie aplikacji o środki finansowe w ramach perspektywy finansowej 2014-2020,
została podjęta jeszcze przed uchwaleniem przez Sejm ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października
2015r., która weszła w życie w dniu 18.11.2015r.
Art.17 ust. 1 ustawy o rewitalizacji definiuje, że Rada gminy, z własnej inicjatywy albo na
wniosek Wójta, Burmistrza albo Prezydenta miasta, podejmuje uchwałę o przystąpieniu do
sporządzenia gminnego programu rewitalizacji. Wyżej powołana ustawa określa zasady oraz tryb
przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji, jak również zasady przygotowania, koordynowania
i tworzenia warunków do prowadzenia rewitalizacji oraz postępowania w zakresie właściwości gminy.
Po podjęciu przez Radę Gminy uchwały o przystąpieniu do sporządzenia gminnego programu
rewitalizacji, Wójt, Burmistrz albo Prezydent miasta kolejno ogłasza informację o podjęciu uchwały
na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej, w sposób zwyczajowo przyjęty
w danej miejscowości w prasie lokalnej oraz przez obwieszczenie, sporządza projekt gminnego
programu rewitalizacji, przeprowadza konsultacje społeczne projektu gminnego programu
rewitalizacji, występuje o zaopiniowanie projektu gminnego programu rewitalizacji, oraz wprowadza
zmiany wynikające z przeprowadzonych konsultacji społecznych i uzyskanych opinii oraz przedstawia
Radzie Gminy do uchwalenia projekt gminnego programu rewitalizacji.
Zgodnie z art. 14 ust. 1 gminny program rewitalizacji przyjmuje, w drodze uchwały, Rada Gminy.
Gminny program rewitalizacji jest dokumentem koniecznym w przypadku ubiegania się
o dofinansowanie projektów w zakresie rewitalizacji. Dokument ten programuje proces rewitalizacji
na tych obszarach gminy, na których stwierdzono największe nasilenie negatywnych zjawisk.
Działania rewitalizacyjne zaplanowane na obszarach zdegradowanych, które zostaną wpisane do
gminnego programu rewitalizacji mają szansę na uzyskanie zewnętrznego finansowania, między
innymi
z funduszy Unii Europejskiej.
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