
UCHWALA Nr XIl/141//2019 
RADY MIEJSKIEJ w OPOCZNIE 

z dnia 29 października 2019 r. 

w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy 
Opoczno. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. 
Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696) oraz art. 23 ust. 1 w związku z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 
9 października 2015 r. o rewitalizacji (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1398, z 2019 r. poz. 730 i 1696) 
Rada Miejska w Opocznie uchwala, co następuje: 

§ 1. Przystępuje do opracowania zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Opoczno 
przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Opocznie Nr XXVIII/339/2017 z dnia 20 stycznia 2017 r. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

i czą ca 
jw Opocznie 



Uzasadnienie 

Do Urzędu Miejskiego w Opocznie wpłynęło pięć wniosków o wpisanie do Gminnego Programu 
Rewitalizacji dla Gminy Opoczno projektów, które mają być realizowane przez podmioty 
zewnętrzne, a których celem jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej osób 
pozostających bez pracy. Projekty mają być adresowane w pierwszej kolejności do osób 
niepełnosprawnych a także do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 
zamieszkujących obszar rewitalizacji wyznaczony na terenie gminy Opoczno. Realizacja 
projektów odbywać się będzie w oparciu o indywidualnie dobrane kompleksowe ścieżki 

reintegracji. Wpisanie do Gminnego Programu Rewitalizacji warunkuje możliwość uzyskania 
dofinansowania każdego z projektów. 
Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. 
poz. 1777 z późn. zm.): „Zmiana gminnego programu rewitalizacji następuje w trybie, w jakim 
jest on uchwalany". W przypadku dopisywania projektu do listy projektów podstawowych 
obowiązuje pełna procedura przeprowadzenia zmiany G.P.R. opisana w art. 17 ust. 2 ustawy, co 

trwa kilka miesięcy. W przypadku dopisywania projektu do listy projektów uzupełniających w 
myśl art. 23 ust. 2 pkt. 1 nie jest wymagane przeprowadzenie konsultacji społecznych a także 

uzyskanie opinii organów i instytucji wymienionych w art. 17 ust. 2 pkt. 4, co znacząco skraca 

czas wprowadzenia zmiany. 

PRZEWO CZĄCA 
Rady Miej Opocznie 

A.nnaZi ba 


