UCHWAŁA NR LXXIV/962/18
RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI
z dnia 28 maja 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Stalowa
Wola na lata 2017-2020
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)
Rada Miejska w Stalowej Woli uchwala, się co następuje:
§ 1.
W uchwale nr LXVII/845/17 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie
przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Stalowa Wola na lata 2017-2020 wprowadza
się następujące zmiany:
1) w tytule uchwały wyraz „2020” zastępuje się wyrazem „2023”;
2) w §1. Uchwały wyraz „2020” zastępuje się wyrazem „2023”;
3) Załącznik do uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stalowej Woli.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Stalowa Wola to wieloletni program działań zmierzający do
wyprowadzenia podobszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego oraz stworzenia warunków do ich
zrównoważonego rozwoju, stanowiący narzędzie planowania, koordynowania i integrowania
różnorodnych aktywności w ramach rewitalizacji. Dokument umożliwi ubieganie się o dofinansowanie
projektów rewitalizacyjnych ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa VI – Spójność przestrzenna i
społeczna, Działanie 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej).
Lokalny Program Rewitalizacji został sporządzony na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), zgodnie
z wymaganiami wynikającymi z Wytycznych Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji
w programach operacyjnych na lata 2014-2020 (Warszawa, 2 sierpnia 2016 r., MR/H 20142020/20(2)08/2016) oraz szczegółowymi wytycznymi w zakresie rewitalizacji IZ RPO WP zawartymi w
Instrukcji przygotowania programów rewitalizacji w zakresie wsparcia w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (Załącznik do Uchwały nr
296/5906/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 18 kwietnia 2017 r.). Zmiana
treści Programu w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały, opracowana została z
uwzględnieniem zaleceń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie oraz
rekomendacji Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.
Wprowadzone w LPR zmiany stanowiły nieznaczne modyfikacje treści dokumentu i miały na celu
doprecyzowanie istniejących zapisów, ich uszczegółowienie i uzupełnienie. Ich uwzględnienie pozwoli
na skuteczniejsze aplikowanie o środki zewnętrzne na realizację przedsięwzięć zawartych w Lokalnym
Programie Rewitalizacji. W ramach aktualizacji programu wprowadzono następujące zmiany:
−

wydłużono horyzont czasowy obowiązywania programu do roku 2023; w związku
z tym ramy czasowe poszczególnych przedsięwzięć, jak również pozostałe elementy
opracowania, na które wpłynęła ta zmiana (monitoring i ewaluacja, system
realizacji/wdrażania programu rewitalizacji), zostały odpowiednio zaktualizowane,

−

dokonano korekty wskaźników monitorowania i ewaluacji, ujednolicono zapisy
odnoszące się do wskaźników w poszczególnych częściach dokumentu (cele
i kierunki działań, lista podstawowych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych,
monitoring i ewaluacja),

−

dokonano zmian na listach przedsięwzięć rewitalizacyjnych,

−

dokonano nieznacznych modyfikacji zakresów projektów umieszczonych na listach
przedsięwzięć podstawowych i uzupełniających związanych z koniecznością
zapewnienia zgodności z kryteriami działań zawartymi w Szczegółowym Opisie Osi
Priorytetowych RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, w ramach
których projekty te będą się ubiegać o dofinansowanie. Zmiany te stanowiły jednak
jedynie niewielkie uzupełnienie opisów, nie wpłynęły na zmianę charakteru
planowanych działań,

−

uzupełniono charakterystykę komplementarności projektu EFRR planowanego do
finansowania w ramach działania 6.3 RPO WP 2014-2020 i projektów EFS

−

odpowiednio zmodyfikowano inne części dokumentu odwołujące się do projektów
(Cele rewitalizacji i kierunki działań, Mechanizmy zapewnienia komplementarności,
Indykatywne ramy finansowe, System realizacji programu rewitalizacji)

−

uzupełniono dokument o informacje otrzymane od Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska tj. o wyrażeniu zgody na odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej
oceny oddziaływania na środowisko.

−

skorygowano źródła finansowania projektów,

−

dokonano

poprawek

drobnych

błędów

i

oczywistych

omyłek

pisarskich

w dokumencie.
Pozostałe zapisy nie uległy zmianom.
Projekt dokumentu został poddany ocenie społeczności lokalnej w okresie od 30 kwietnia do 07 maja
2018 r. Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Stalowa Wola obejmuje przedsięwzięcia planowane
do realizacji w latach 2017-2023. Dokument wyznacza kierunki działań rewitalizacyjnych służących
wyprowadzeniu podobszarów rewitalizacji Rozwadów i Fabryczne z sytuacji kryzysowej.

