
 

 

Projekt Prezydenta Miasta 

z dnia 11 grudnia 2018 r. 

 
 

 

Uchwała Nr III/…………./2018 

Rady Miejskiej w Tczewie  

z dnia 27  grudnia 2018 r. 
 

w sprawie przystąpienia do zmiany Uchwały Nr XXXV/298/2017 Rady Miejskiej                      

w Tczewie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie przyjęcia zmiany Gminnego Programu 

Rewitalizacji miasta Tczewa na lata 2016 – 2030. 

 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym                  
(t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) w związku z art. 14 ust. 1 oraz art. 23 ust. 1 ustawy                        
z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t. j. Dz.U. z 2018 poz. 1398), Rada Miejska                   
w Tczewie po zasięgnięciu opinii Komisji Polityki Gospodarczej, Komisji Polityki Społecznej, 
Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej i Komisji Finansowo-Budżetowej  
 
 

uchwala, co następuje 
 

§1. 
 

Przystępuje się do zmiany Załącznika nr 1 do Uchwały Nr XXXV/298/2017 Rady Miejskiej                  
w Tczewie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie przyjęcia zmiany Gminnego Programu 
Rewitalizacji miasta Tczewa na lata 2016 – 2030. 

 
§2. 

 
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tczewa. 

 
§3. 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Przewodniczący 

Rady Miejskiej w Tczewie 

 

Zenon Drewa 

 
 
 
 
Wytworzyła: Jolanta Śliwińska WRM  
 
 
 
 
 



Uzasadnienie 

 

Gminny Program Rewitalizacji miasta Tczewa na lata 2016 – 2030 podlega ocenie przez 
Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego 
2014-2020 (IZ), celem wpisania go do „Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa 
pomorskiego”. W piśmie z dnia 12 marca 2018 r. sygn. DPR-
E.433.20.2017/EOD:1323.3/03/2018  Instytucja Zarządzająca wniosła o rozszerzenie treści 
Załącznika Nr 1 przesłanego do weryfikacji dokumentu Gminnego Programu Rewitalizacji. 
Wymagane jest uzupełnienie diagnozy, systemu monitorowania i ewaluacji, procesu włączenia 
mieszkańców w proces rewitalizacji, w tym uwzględnienia wniosków z wykonanych badań                   
i konsultacji w poszczególnych diagnozach, powiązań z dokumentami strategicznymi. 
W szczególności wskazano na rozszerzenie następujących zagadnień: 

1. Zgodność programu rewitalizacji z dokumentami strategicznymi i planistycznymi gminy. 
2. Powiązanie celów rewitalizacji z diagnozą obszaru rewitalizacji oraz wizją stanu obszaru 

po przeprowadzeniu rewitalizacji.  
3. Wpływ planowanych celów oraz kierunków działań na eliminację lub ograniczanie 

negatywnych zjawisk. 
4. Opis dot. powiązania wyznaczonego obszaru rewitalizacji z przepisami ustawy                         

o rewitalizacji. 
5. Działania finansowe z różnych źródeł, z uwzględnieniem aspektów społecznych oraz 

gospodarczych i/lub przestrzenno-funkcjonalnych i/lub środowiskowych związanych                           
z obszarem i jego otoczeniem. 

6. Różnorodność projektów, wzajemnie powiązanych oraz wykazujących efekt synergii. 
7. Skonkretyzowane dane i założenia do mierzenia i monitorowania zjawisk wykluczenia 

społecznego na etapie prowadzenia procesu rewitalizacji. 
8. Uzupełnianie i łączenie form wsparcia (EFRR, EFS, publiczne środki krajowe, środki 

prywatne). 
9. Wzajemne powiązania pomiędzy projektami realizowanymi zarówno na obszarze 

rewitalizacji, jak i poza nim, ale oddziaływującymi na obszar rewitalizacji. 
10. Wzajemne uzupełnianie się pod względem tematycznym projektów rewitalizacyjnych –

oddziaływanie programu rewitalizacji na obszar rewitalizacji w aspektach: społecznym, 
gospodarczym, przestrzenno-funkcjonalnym, technicznym, środowiskowym. 

11. Spójność z programami realizowanymi w poprzedniej perspektywie finansowej oraz 
korzystanie z efektów wcześniejszych projektów z zakresu rewitalizacji lub powiązanych 
z tym zakresem. 

12. Efektywność systemu zarządzania programem rewitalizacji, w tym współdziałanie 
różnych instytucji. 

13. Włączenie interesariuszy na każdym etapie procesu rewitalizacji: diagnozowania, 
programowania, wdrażania, monitorowania. 

14. Uspołecznienie procesu rewitalizacji. 
 
Korekta dokumentu jest konieczna, aby Gminny Program Rewitalizacji, w ocenie Instytucji 
Zarządzającej, był w pełni zgodny z założeniami polityki rewitalizacji na rzecz jej skutecznego 
wdrażania. 
Korekta dokumentu, zgodnie z zapisami art. 23 Ustawy z dnia 9 października 2015 r.                             
o rewitalizacji przeprowadzana jest w trybie w jakim dokument został uchwalony tj. wymaga 
podjęcia uchwały Rady Miejskiej, poprzedzonej m.in. konsultacjami społecznymi oraz 
uzyskaniem opinii organów, o których mowa w art. 17 ust. 2 pkt. 4 ustawy. 
 
        Z-ca Prezydenta Miasta Tczewa 

 

                    Adam Burczyk 


