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Uchwala Nr 64/XI1I/2016
Rady Miejskiej w Suchedniowie
z dnia 17 listopada 2016 r.

w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Suchedniów
na la ta 2016-2023

Na podstawie art. 18 ust. I i ust. 2 pkt. 6a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 446, ze zm. Dz.U.
2016 poz. 1579), oraz na podstawie "Wytycznych w zakresie rewitalizacji
w programach operacyjnych na lata 2014-2020", Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015 r. (MIiR/H 2014-2020/20(0 I )/07/2015), uchwala
się, co następuje:

Przyjmuje się Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Suchedniów na lata 2016
- 2023, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Suchedniów.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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I Uzasadnienie

Program Rewitalizacj i Miasta i Gminy Suchedniów na lata 2016 - 2023 jest dokumentcm

kluczowym dla rozwoju lokalnego. Stanowi on narzędzie służące wyprowadzeniu ze stanu

kryzysowego zdegradowanych obszarów gminy poprzez kompleksowe przedsięw'zięcia

naprawcze, uwzględniające pięć głównych aspektów: społeczny. gospodarczy, przestrzenno-

funkcjonalny. środowiskowy i techniczny.

Program Rewitalizacji sporządzony jest zgodnie z zapisami krajowych, regionalnych oraz

lokalnych dokumentów strategicznych oraz z uwzględnieniem opmll i propozycji

mieszkańców. zebranych podczas szeroko zakrojonych działaJ1 partycypacyjnych -

warsztatów, spotkań konsultacyjnych innych form konsultacji społecznych.

przcprowadzonych w okresie do czcrwca do września 2016 roku. W celu zapcwnienia

możliwości wspólpracy ze wszystkimi grupami interesariuszy procesu rewitalizacji oraz

reprezentacj i całej społeczności lokalnej Gminy Suchedniów w sprawach dotyczących

przygotowania Programu Rewitalizacji, Zarządzeniem Burmistrza powołany zostal Zespół ds.

rewitalizacji, o charakterze opiniodawczo-doradczym, wspierający proces tworzenia

Programu Rewitalizacji.

Program Rewitalizacji obejmuje wszystkie cechy i niezbędne elementy programu rcwitalizacji

w tym: opis powiązaJ1 programu rewitalizacji z dokumentami strategicznymi i planistycznymi

gminy, diagnozę czynników i zjawisk kryzysowych oraz skalę i charakter potrzeb

rewitalizacyjnych, zasięgi przestrzenne obszaru rewitalizacji, wizję stanu obszaru po

przeprowadzeniu rewitalizacji. cele rewitalizacji oraz kierunki działa!1 mających na celu

eliminację lub ograniczenie negatywnych zjawisk. listę planowanych. podstawowych

projcktów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych, oraz system monitoringu i oceny skuteczności

dzialaJ1.

Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Suchedni ów na lata 2016-2023 umożliwia władzom

samorządowym oraz innym uprawnionym podmiotom i partnerom pozyskiwanie środków

finansowych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 na kompleksowe

działania rewitalizacyjne.

Mąjąc powyższe na uwadze, przedłożenie projektu Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy

Suchedni ów na lata 2016-2023 do uchwalenia przez Radę Miejską należy uznać za zasadne.
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