
UCHWAŁA NR xlv/1 18/2016
RADY GMINY FAT-KOW
z dnia 29 lcwietnia2016

w. sprawie przystąpienia do sporządzenta
,,Programu Rewitalizacj i Gminy Fałków na \ata 20 | 6 -20f3,,

Na podstawie art. 18 ust. f pkt.6 t 6a ustawy z dnta 08 marca i990 roku o samorządzie
gminnym (tekst jednolity: Dz'łJ. z 2015 roku poz. I5I5 z poŹn. zm.) w zwlązku z art. 52 ust.
1 ustawy o rewitalizacji (Dz. lJ ' z f0l5 roku poz. 1777) Rada Gminy Fałków uchw-ala, co
następuje:

$ 1.

Przystępuje do sporządzenie,,Programu Rewitalizacjt Gminy Fałków na|ata2016.2023,' jako
programu wieloletniego.

$2.
Zakr es opracowania obej muj e :

- ustalenie uwarunkow an i W znaczenię granic o b szaru rewital i zacj i,
- opracowanie programu i przygotowanie uchwały w sprawie jego przyjęcia,
- skorelowanie przedsięwzięó realizacyjnych w ramach projektów rewitalizacji z Wieloletnim
Programem Inwestycyj nym.

$ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Fałków.

Uchwała wchodzi w zycie z dniem podjęcia.
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$4.



Uzasadnienie

Chc4c w skuteczny, długofalowy i kompleksowy sposób zapobiegac negatywnym zjawiskom,
występuj4cych na terenie Gminy Fałkow, konieczne jest podjęcie działan zmietzających do
powstrzymania lub zapobteŻenia procesom degradacji. W tym celu uznaje się za niezbędne
opracowanie i uchwalenie Programu Rewitalizacji Gminy Fałków.
Procedura opracowania i uchwalenia Programu Rewitahzacji jest wieloetapowa i wymaga
ko lej no następuj ący ch dzl'ałań:

l. Rada gminy, z własnej inicjatywy podejmuje uchwałę o przystąpieniu do sporządzenta
Programu Rewitalizacj i.

2. Wójt, po podjęciu przez radę gminy uchwały o przystąpieniu do sporządzenia programu
rcwitalizacji, kolej no :

I) ogłasza informację o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia Programu
Rewitalizacji na stronie podmiotowej gminy w zakładce ,,rewitalizacja,, otaz w sposób
zv,1l czaj ow o pr zyj ęty,
2) sporządza projekt Programu Rewitalizacji;
3 ) przeprowadza konsultacj e społeczne proj ektu Pro gramu Rewitalizacj i;

4) występuje o zaopiniowanie projektu Programu Rewitalizacji:
5) wprowadzazmiany wynikające Zprzeprowadzonych konsultacji społecznych i uzyskanych
opinii oraz przedstawia radzie gminy do uchwalenia projekt Programu Rewitalizacji.

Proces rewitalizacji obejmie trzy główne dziedziny:
- rozwój gospodarczy (m. in. poptzez tworzenie nowych miejsc pracy i stref aktywnoŚci
gospodarczej, stymulowanię współpracy na tzecz rozwoju społeczno.gospodarczego oraz
zwiększenie atrakcyj ności turystycznej ),
- rozwój społeczny (m' in. popruez zapobieganie przestępczości, marginalizacji
i wykluczeniom społecznym, pobudzenie aktywności środowisk lokalnych oraz poprawę
jakości zycia lokalnych wspólnot),
. rozwój infrastrukturalny (m' ffI. poptzez modernizację zabudowy i przestrzeni publicznej,
rcwa|oryzację zabytków' poprawę stanu środowiska naturalnego, zmianę dotychczasowych
funkcj i obiektów, podnie sienie atrakcyj no ści inwe stycyj nej terenów).

Skutecznośc procesu rcwttaltzacji w duzym stopniu zaleŻy od parlycypacji społecznej.
Zakłada Się, Że Program Rewitalizacji będzie opracowany przy Zfiaczącym udzia|e
mieszkańców, środowisk społecznych, zawodowych i gospodarczych.
Biorąc pod uwagę długofalowy, złoŻony i kosztowny charaktet dział'an rewitalizacyjnych,
Program Rewitalizacji powinien umoiliwiać równieŻ korzystanie w przyszł.ości z funduszy
Unii Europejskiej i innych źrodeł' finansowania.
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