
 
UCHWAŁA Nr XXVIII/241/2017 

RADY MIASTA I GMINY BIAŁOBRZEGI 
z dnia 30 marca 2017 r.  

 
 

w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr XXIV/196/2016 Rady Miasta i Gminy 
Białobrzegi z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu 
Rewitalizacji dla Gminy Białobrzegi. 
 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.1), Rada Miasta i Gminy 
Białobrzegi uchwala: 
 
§ 1. W uchwale Nr XXIV/196/2016 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 28 listopada 
2016 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Białobrzegi 
zmienia się załącznik do uchwały, który otrzymuje brzmienie, jak w załączniku do niniejszej 
uchwały. 
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Białobrzegi. 
 
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXVI/224/2017 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 2 lutego 
2017 r. w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr XXIV/196/2016 Rady Miasta i Gminy 
Białobrzegi z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu 
Rewitalizacji dla Gminy Białobrzegi. 
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 

 
           Przewodniczący 

       Rady Miasta i Gminy Białobrzegi 

          Marcin Osowski  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                             
1  zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r. poz. 1579 i poz. 1948 



 
Uzasadnienie  

 
 

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Białobrzegi jest dokumentem, który umożliwia 
kompleksową i skoordynowaną reakcję Gminy na sytuację kryzysową w obszarach 
zdegradowanych, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni 
oraz gospodarki. Zaplanowane w Programie działania służące wspieraniu procesu 
rewitalizacji prowadzone będą w sposób spójny zarówno wewnętrznie oraz zewnętrznie 
poprzez spójność z politykami sektorowymi wynikającymi z dokumentów strategicznych jak    
i planistycznych z poziomu regionalnego i lokalnego. 
 
Z uwagi na planowane ubieganie się samorządu o środki na projekty rewitalizacyjne                         
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, 
przyjmowany program musi zostać oceniony a następnie wpisany do „Wykazu programów 
rewitalizacji województwa mazowieckiego”. Na etapie oceny Programu dokonywanej przez 
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego zostały sformułowane uwagi                           
i wskazówki do treści Programu przyjętego uchwałą Nr XXVI/224/2017 Rady Miasta                        
i Gminy Białobrzegi z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie zmiany załącznika do Uchwały                     
Nr XXIV/196/2016 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie 
przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Białobrzegi.  
 
Zaktualizowana treść Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Białobrzegi stanowi 
załącznik do niniejszej uchwały. 
 
Wobec powyższego podjęcie uchwały jest zasadne.  

 
 


