UCHWAŁA NR ...................................
RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA
z dnia ................................... 2016 r.
w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania ustaleń Programu Rewitalizacji Obszarów
Miejskich i Poprzemysłowych miasta Kościana na lata 2010 - 2015
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. 2016 r., poz. 446, zm. poz. 1579) uchwala się, co następuje:
§ 1. Przedłuża się okres obowiązywania ustaleń Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich
i Poprzemysłowych miasta Kościana na lata 2010 - 2015, do 30 czerwca 2017 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie do Uchwały Nr ...................................
RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA
z dnia ................................... 2016 r.
Potrzeba podjęcia uchwały
Rewitalizacja

stanowi

proces

wyprowadzania

ze

stanu

kryzysowego

obszarów

zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz
lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki. Równocześnie są to działania skoncentrowane
terytorialnie, prowadzone na podstawie gminnego programu rewitalizacji. Przed sporządzeniem
gminnego programu rewitalizacji, którego ustalenia będą zgodne z przepisami ustawy z dnia
9 października 2015 r. o rewitalizacji, należy zapewnić ciągłość obowiązywania dokumentów
z tym

związanych,

w

tym

uchwalonego

przez

Radę

Miejską

Kościana

uchwałą

nr XXXVIII/398/10 z dnia 25 marca 2010 roku Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich
i Poprzemysłowych Miasta Kościana na lata 2010 – 2015 (zwany dalej PROMP).
Stan faktyczny
Rada Miejska Kościana uchwałą nr XXXVIII/398/10 z dnia 25 marca 2010 r. przyjęła
PROMP. Program ten zawierał m. in. opis procesu wyprowadzania ze stanu kryzysowego
obszarów gminy oraz diagnozę pozwalającą na wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru
rewitalizacji. Wskazany program był sporządzany jeszcze przed pojawieniem się jakichkolwiek
uregulowań prawnych związanych z rewitalizacją. Dlatego w dokumencie przyjęto stosunkowo
krótki, jak dla dokumentu strategicznego, pięcioletni okres jego obowiązywania.
Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji wyznaczyła nowe ramy prawne,
procedury i wymagania dla sporządzania programów rewitalizacji. Dlatego uchwałą nr
XIII/142/16 Rady Miejskiej Kościana z dnia 17 marca 2016 roku w sprawie wyznaczenia
obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji określono granice tych terenów
i równocześnie rozpoczęto proces przygotowywania nowego programu rewitalizacji.
W ogłoszonym przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego oraz Ministra Rozwoju
konkursie dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji gmin województwa
wielkopolskiego Gmina Miejska Kościan uzyskała szóste miejsce (na 82 gminy) i rekomendację
do otrzymania dotacji na sporządzenie programu w wysokości 91 881,00 zł. Jednak sporządzenie
nowego programu to proces, którego zakończenie jest przewidywane dopiero na czerwiec lub
lipiec 2017 roku. Aby w pełni umożliwić wykorzystanie możliwości, jakie niesie ze sobą
rewitalizacja oraz w celu zachowania ładu przestrzennego miasta konieczne jest kontynuowanie
założeń dotychczas obowiązującego programu i podjęcie niniejszej uchwały.
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Stan prawny
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady
gminy należy uchwalanie programów gospodarczych.
Skutki finansowe
Gmina Miejska Kościan nie poniesie kosztów związanych z uchwaleniem niniejszej uchwały,
gdyż PROMP w obecnej postaci nie będzie wymagał nakładów finansowych. Dopiero
przygotowanie nowego programu będzie się wiązało z koniecznością zapewnienia wkładu
własnego przez gminę w wysokości 10 % planowanych wydatków (10 209 zł).
Proszę o przyjęcie uchwały w zaproponowanym brzmieniu.
Burmistrz
Miasta Kościana
(-) Michał Jurga
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