
UCHWAŁA NR  477/2018 
RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU 

 
z dnia 27 marca 2018r. 

 
  
zmieniająca uchwałę Nr 442/2017 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 listopada 2017r.                   
w sprawie przyjęcia „Programu rewitalizacji dla Gminy i Miasta Jastrowie  na lata 2017-
2023”. 

. 
 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 6a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2017r. poz.1875, poz.2232; z 2018r. poz.130) – 

 
Rada Miejska w Jastrowiu uchwala, co następuje:  

 
 

§1. Załącznik do uchwały Nr 442/2017 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia                            
28 listopada 2017r. w sprawie przyjęcia „Programu rewitalizacji dla Gminy i Miasta 
Jastrowie  na lata 2017-2023” - „Program rewitalizacji dla Gminy i Miasta Jastrowie na lata 
2017-2023”, otrzymuje brzmienie, jak w załączniku do niniejszej uchwały. 
 

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Jastrowie.  
 
§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 
 

 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



UZASADNIENIE 
 
do uchwały Nr 477/2018 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 marca 2018r.                           
zmieniającej uchwałę Nr 442/2017 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 listopada 2017r.                   
w sprawie przyjęcia „Programu rewitalizacji dla Gminy i Miasta Jastrowie  na lata 2017-
2023”. 

 
 

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr 442/2017 Rady Miejskiej w Jastrowiu                   
z dnia 28 listopada 2017r. w sprawie przyjęcia „Programu rewitalizacji dla Gminy i Miasta 
Jastrowie  na lata 2017-2023” wynika z konieczności dostosowania zapisów Programu do 
Wytycznych Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na 
lata 2014-2020.  

Uzyskanie wsparcia projektów z zakresu rewitalizacji w ramach Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu  Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) wymaga 
umieszczenia programu w Wykazie programów rewitalizacji gmin województwa 
wielkopolskiego. Warunkiem umieszczenia programu w Wykazie jest jego zgodność 
z Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji i uzyskanie pozytywnego 
wyniku spełnienia wymogów dotyczących cech i elementów programów rewitalizacji. 

Przyjęty uchwałą Nr 442/2017 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 listopada 2017r. 
„Program rewitalizacji dla Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2017-2023” poddany został 
weryfikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Pismem z dnia 12 
stycznia 2018r. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Polityki 
Regionalnej wskazał brak spełnienia w Programie następujących kryteriów w kontekście 
Wytycznych: brak powiązań Programu z dokumentami strategicznymi i planistycznymi 
gminy, brak części dotyczących indykatywnych ram finansowych, niewystarczający opis 
inwestycji uniemożliwiający ocenę stopnia komplementarności planowanych działań 
rewitalizacyjnych.  

W związku z powyższym w Programie zostały naniesione zmiany mające na celu jego 
uzupełnienie, tak aby w rezultacie był on zgodny z Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju 
w zakresie rewitalizacji i uzyskał pozytywny wynik spełnienia wymogów dotyczących cech                  
i elementów programów rewitalizacji. 

W związku z powyższym zaistniała konieczność zmiany załącznika do uchwały Nr 
442/2017 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 listopada 2017r., stąd zasadnym staje się 
podjęcie przez Radę Miejską w Jastrowiu przedmiotowej uchwały. 


