
UCHWAŁA  Nr XVI/119/16 

RADY GMINY GNOJNO 

z dnia 6 września 2016 r. 

w sprawie przystąpienia do opracowania Programu Rewitalizacji Gminy Gnojno na lata 2016–2023 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. 

,poz. 446) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Przystępuje się do opracowania Programu Rewitalizacji Gminy Gnojno na lata 2016–2023, zwanego dalej 

Programem Rewitalizacji. 

§ 2. Podstawowym celem opracowania Programu Rewitalizacji jest wyznaczenie obszaru rewitalizacji na tere-

nie Gminy Gnojno oraz wskazanie działań i projektów mających na celu jego ożywienie społeczno-gospodarcze. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gnojno. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 Przewodniczący Rady Gminy 

Stanisław Wcisło  
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UZASADNIENIE 

W nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020 jednym z kluczowych obszarów 

wsparcia jest rewitalizacja. Na szeroko rozumiane działania rewitalizacyjne przewidziano znaczne środki finanso-

we z funduszy unijnych i budżetu państwa. W świetle obowiązujących warunków finansowania z Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 warunkiem niezbędnym przy ubiega-

niu się o dotację na projekt rewitalizacyjny będzie ujęcie go w Programie Rewitalizacji uchwalonym przez radę 

gminy. Dokumentem regulującym zasady i warunki wsparcia projektów rewitalizacyjnych ze środków Unii Euro-

pejskiej na lata 2014-2020 są „Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020”, 

zatwierdzone przez Ministra Rozwoju w dniu 2 sierpnia 2016 roku. 

Realizacja założeń Programu Rewitalizacji i zaplanowanych w nim projektów odbywać się będzie z wyko-

rzystaniem narzędzi dedykowanych rewitalizacji lub preferencji w innych programach i działaniach sektorowych, 

a także w oparciu o system wdrażania pomocy strukturalnej Unii Europejskiej na lata 2014-2020. W związku z tym 

opracowanie dokumentu jest konieczne, ponieważ będzie on stanowił formalną podstawę ubiegania się przez róż-

nych beneficjentów o dofinansowanie środkami finansowymi UE projektów w ramach rewitalizacji na terenie gmi-

ny. 

Biorąc pod uwagę powyższe, podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie jest zasadne. 
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