
UCHWAŁA NR XXXVII/334/2017 

Rady Gminy Masłów 

z dnia 25 maja 2017 r. 

w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Gminy Masłów na lata 2016-2023 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz.U. z 2016 r. poz. 446) oraz Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach 

operacyjnych na lata 2014-2020  z dnia 3 lipca 2015 r. przez Ministra Rozwoju (ze zm. z dnia 

2 sierpnia 2016 roku) Rada Gminy Masłów uchwala co następuje: 

 

§ 1. 

Przyjmuje się Program Rewitalizacji Gminy Masłów na lata 2016-2023, stanowiący załącznik 

do niniejszej uchwały. 

§ 2. 

Traci moc uchwała nr XXVII/248/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 27 października 2016 r. 

w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Gminy Masłów na lata 2016-2023. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Masłów. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  Przewodniczący Rady Gminy Masłów 

/-/ Sylwester Wojtyna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UZASADNIENIE 

„Program Rewitalizacji Gminy Masłów na lata 2016-2023” został opracowany zgodnie  

z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 

zatwierdzonymi przez Ministerstwo Rozwoju i Infrastruktury w dniu 3 lipca 2015 roku i jest 

dokumentem potrzebnym do przeprowadzenia rewitalizacji na terenie Gminy Masłów. 

Rewitalizacja to kompleksowy proces, mający za zadanie wyprowadzenie obszarów 

zdegradowanych ze stanu kryzysowego poprzez działania całościowe powiązane wzajemne 

koncentrujące negatywne zjawiska (społeczne, gospodarcze, środowiskowe, przestrzenno-

funkcjonalne i techniczne) przy aktywnym udziale i współpracy z lokalną społecznością. 

 Program realizowany jest w ramach Konkursu dotacji dla gmin województwa 

świętokrzyskiego na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji 

współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.  

W związku z tym przedmiotowa zmiana uchwały podyktowana została uzupełnieniami 

„Programu Rewitalizacji Gminy Masłów na lata 2016-2023”, zaleconymi przez Urząd 

Marszałkowski, któremu dokument został przedłożony do akceptacji. Wprowadzenie 

powyższych zmiana jest konieczne w celu zatwierdzenia Programu.  

„Program Rewitalizacji Gminy Masłów na lata 2016-2023” jest niezbędnym dokumentem 

przy aplikowaniu o środki zewnętrzne w tym środki unijne w ramach Regionalnego Programu 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

 

  Przewodniczący Rady Gminy Masłów 

/-/ Sylwester Wojtyna 

 

 

 


