Urząd Gminy Frysztak rozpoczął procedurę stworzenia
Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Frysztak.
Lokalny Program Rewitalizacji to kompleksowy wieloletni program działań w sferze
społecznej oraz gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej i środowiskowej,
inicjowany przez samorząd terytorialny (głównie lokalny) w celu wyprowadzenia obszaru
problemowego na terenie gminy, ze stanu kryzysowego, poprzez nadanie mu nowej, jakości
funkcjonalnej
i stworzenie warunków do jego rozwoju.
LPR opracowywany zostanie zgodnie z: obowiązującym stanem prawnym, Ustawy z dnia
9 października 2015r. o rewitalizacji, Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w
zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020, wymaganiami
wynikającymi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na
lata 2014-2020 oraz z wszelkimi innymi obowiązującymi dokumentami właściwymi ze
względu na merytoryczną treść tego dokumentu.
Zgodnie z w/w wytycznymi Program Rewitalizacji jest inicjowany, opracowany i uchwalony
przez Radę Gminy. Opracowanie LPR obejmuje trzy etapy, na pierwszy składa się: wykonanie
diagnozy i przygotowanie projektu uchwały wyznaczającej obszar zdegradowany i obszar
rewitalizacji, a następnie przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu uchwały.
Drugi etap to: podjęcie uchwały przez Radę Gminy o przystąpieniu do sporządzenia LPR.
Ostatni etap to opracowanie dokumentu Lokalnego Programu Rewitalizacji, kolejne
konsultacje i wprowadzenie ewentualnych zmian z nich wynikających, przygotowanie
uzasadnienia do projektu uchwały w sprawie przyjęcia LPR, a następnie uchwalenie przez
Radę Gminy i udostępnienie go w wersji uchwalonej.
Posiadanie Lokalnego Planu Rewitalizacji Gminy jest warunkiem niezbędnym przystąpienia
do aplikowania o dodatkowe środki finansowe dla Gminy.
ETAP I:
Na podstawie ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777),
Wójt Gminy Frysztak zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących:
1. Projektu uchwały o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla
Gminy Frysztak;
2. Projektu uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu
Rewitalizacyjnego Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Frysztak na lata 20162022.
Termin konsultacji: od 27.04.2016r. roku do 27.05.2016r. roku do godz. 15:30.
Do udziału w konsultacjach uprawnieni są:
•
•

mieszkańcy gminy Frysztak:
podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność
gospodarczą;

•
•
•
•

podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność
społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;
jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;
organy władzy publicznej;
inne podmioty.

Forma konsultacji:






wyrażenie pisemnej opinii na formularzu, stanowiącym załącznik Nr 1 i skierowane do
Urzędu Gminy Frysztak w terminie do dnia 27.05.2016r. o godz. 15:30;
wyrażenie pisemnej opinii na formularzu, stanowiącym załącznik Nr 1 i przesłanie na
adres e-mail: gabriela.wlodyka@ug.frysztak.pl w terminie do dnia 27.05.2016r. do
godz. 15:30;
udział w warsztatach, które odbędą się w dniu 17.05.2016 r. godz.13.00 w Sali
Konferencyjnej Urzędu Gminy Frysztak;
przeprowadzenia badań ankietowych wśród uczestników warsztatów.

Informacja o przeprowadzonych konsultacjach.
Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji zostanie zamieszczona niezwłocznie po
zakończeniu konsultacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Frysztak oraz na tablicy
ogłoszeń.
Nie przedstawienie w wyznaczonym wyżej terminie, opinii i uwag, oznacza akceptację
zaproponowanych w projekcie uchwały rozwiązań i regulacji bądź rezygnację
z przysługującego prawa do przedstawienia swojego stanowiska.
Osobą wyznaczoną do udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii jest Gabriela Włodyka –
Pracownik Urzędu Gminy Frysztak, pok. 28.
Wójt Gminy Frysztak
Jan Ziarnik

Do pobrania:
1. Projekt uchwały o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla
Gminy Frysztak,
- Raport z diagnozy służącej wyznaczeniu obszarów zdegradowanych Gminy Frysztak
wraz z uzasadnieniem i rekomendacją terenów do objęcia Lokalnym Programem
Rewitalizacji

- Mapy obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji (mapa 1, mapa 2, mapa 3,
mapa 4, mapa 5, mapa 6, mapa 7, mapa 8, mapa 9, mapa 10, mapa 11)
2. Projektu uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu
Rewitalizacyjnego Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Frysztak na lata 20162022.
3. Formularz konsultacji

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.frysztak.pl w zakładce Lokalny
Plan Rewitalizacji Gminy Frysztak.

