UCHWAŁA NR XLIII/320/2022
RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY
z dnia 25 stycznia 2022 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla gminy Głuszyca na lata
2022-2027
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz.
1372) oraz art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485), Rada
Miejska w Głuszycy uchwala, co następuje:
§ 1. Na obszarze określonym uchwałą XXXIX/290/2021 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 września
2021 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Głuszyca (Dz. Urz. Woj.
Doln. poz. 4522) przystępuje się do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla gminy Głuszyca na lata
2022 - 2027 jako podstawowego i strategicznego narzędzia wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów
zdegradowanych, integrującego w sposób kompleksowy wszystkie elementy procesu rewitalizacji.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głuszycy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miejskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Głuszycy
Grzegorz Milczarek
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Uzasadnienie
W związku z wejściem w życie w dniu 3 listopada 2015 r. ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października
2015 r., przygotowanie, koordynowanie i tworzenie warunków do prowadzenia rewitalizacji, uznane zostały za
zadanie własne gminy.
Zgodnie z zapisami art. 2 ust. 1 ustawy o rewitalizacji, rewitalizacja stanowi proces, którego celem jest
wyprowadzenie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, poprzez zintegrowane działania na rzecz
lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy
rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji, który jest podstawowym dokumentem
programowym w tym zakresie.
Potrzeba rewitalizacji obszarów zdegradowanych jest wynikiem nawarstwienia się przez dziesięciolecia
wielu zaniedbań i problemów społeczno-gospodarczych. Gminny Program Rewitalizacji (GPR) będzie
dokumentem strategicznym oraz podstawowym narzędziem prowadzenia rewitalizacji, integrującym w sposób
kompleksowy wyżej wymienione działania. GPR zawierać będzie opis pożądanego stanu obszaru po
przeprowadzeniu procesu rewitalizacji, listę najważniejszych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, opis sposobu
wdrażania i monitorowania programu. Następnie odbędzie się przeprowadzenie konsultacji społecznych
i publikacja ich wyników. Skuteczność procesu rewitalizacji zależeć będzie od partycypacji społecznej.
W związku z tym GPR będzie opracowywany przy udziale mieszkańców, przedstawicieli środowisk
społecznych, zawodowych i gospodarczych, między innymi poprzez prowadzone konsultacje społeczne.
Działania podjęte w przyszłości w oparciu o program rewitalizacji z wykorzystaniem środków Unii
Europejskiej oraz budżetu państwa pozytywnie wpłyną na poprawę sytuacji społeczno-gospodarczej w gminie.
Opracowany i przyjęty Gminny Program Rewitalizacji będzie podstawą dla potencjalnych interesariuszy
(m.in. gmina, jednostki organizacyjne JST, mieszkańcy, właściciele nieruchomości, wspólnoty mieszkaniowe,
spółdzielnie mieszkaniowe, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe i inne) do ubiegania się o fundusze
europejskie na realizację działań społecznych i infrastrukturalnych.
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