
Uchwała Nr  3945/2017 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 29 czerwca 2017 r. 

 

 

w sprawie: zmiany Uchwały nr 3616/2017 z dnia 9 maja 2017 roku w sprawie przyjęcia Wykazu 

programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego.  

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa  

(j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 486 ze zm.) oraz na podstawie Wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie 

rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014 – 2020 oraz w związku z art. 7 ust 1 i art. 9 ust. 

1 pkt 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U z 2016 r., poz. 217 ze zm.), Zarząd 

Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje. 

 

§ 1 

Zmienia się uchwałę Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 3616/2017 z dnia  

9 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa 

wielkopolskiego poprzez zmianę jej załącznika stanowiącego „Wykaz programów rewitalizacji gmin 

województwa wielkopolskiego”. 

 

§ 2 

Załącznik, o którym mowa w § 1, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

 

 

§ 3 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Polityki Regionalnej. 

 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

z up. Marszałka Województwa 

Wojciech Jankowiak 

Wicemarszałek 
 

 

 



 

Uzasadnienie do Uchwały Nr 3945/2017 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 29 czerwca 2017 r. 

w sprawie: zmiany Uchwały nr 3616/2017 z dnia 9 maja 2017 roku w sprawie przyjęcia Wykazu 

programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego.  

Na podstawie art. 9 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji 

programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 

(ustawy wdrożeniowej) Instytucją Zarządzającą odpowiedzialną za prawidłową realizację 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 jest Zarząd Województwa 

Wielkopolskiego. 

Zgodnie z zapisami Wytycznych Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji  

w programach operacyjnych na lata 2014-2020 rozdział 5 pkt, 8, Instytucja Zarządzająca Regionalnym 

Programem Operacyjnym prowadzi i na bieżąco aktualizuje wykaz programów rewitalizacji, dla 

których przeprowadzono z wynikiem pozytywnym weryfikację spełnienia wymogów dotyczących 

cech i elementów programów, wraz z datami ich uchwalenia. Wykaz ten jest prowadzony dla 

wszystkich pozytywnie ocenionych programów rewitalizacji niezależnie od sposobu ich weryfikacji.  

W związku z pozytywną weryfikacją przez IZ WRPO 2014+ kolejnych lokalnych/miejskich 

programów rewitalizacji, które spełniają wymagania zawarte w „Wytycznych Ministra Rozwoju  

w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020” lub gminnych programów 

rewitalizacji, o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r.  

o rewitalizacji  (Program Rewitalizacji dla Gminy Poniec, Gminny Program Rewitalizacji Gminy 

Babiak na lata 2016-2022, Program Rewitalizacji dla Ostrowa Wielkopolskiego na lata 2016-2023), 

konieczna jest aktualizacja przedmiotowego Wykazu.  

W związku z powyższym podjęcie uchwały przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego  

w sprawie zmiany Uchwały nr 3616/2017 z dnia 9 maja 2017 roku w sprawie przyjęcia Wykazu 

programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego w ramach Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO 2014 +) jest w pełni uzasadnione. 

 

 

   

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 
 

 



Lp. Gmina                  Tytuł Programu Rewitalizacji 
Data przyjęcia przez Radę Gminy

(dzień,miesiąc,rok), numer uchwały

Data wydania 

pozytywnej opinii 

przez IZ WRPO 2014-

2020

(dzień,miesiąc,rok)

Data wpisania do 

wykazu

(dzień,miesiąc,rok)

Link do programu 

rewitalizacji

1 Miasto Gniezno
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Gniezna 

na lata 2017 – 2022

22.02.2017 r. Uchwalę Nr XXXIV 

/365/2017 
28.03.2017 r. 9.05.2017 r.

http://umgniezno.bip4.e-

zeto.eu/index.php?type%3D4%

26name%3Dbt29%26func%3Dse

lectsite%26value%255B0%255D

%3D220024

2 Gmina Okonek
Program rewitalizacji dla Gminy Okonek

na lata 2017-2023

28.03.2017 r, Uchwała nr 

XXXVIII/242/2017
21.04.2017 r. 9.05.2017 r.

http://www.biuletyn.net/nt-

bin/_private/okonek/8180.pdf

3 Gmina Poniec Program Rewitalizacji dla Gminy Poniec 31.03.2017r., Uchwała nr XXIV/184/2017 17.05.2017 r. 29.06.2017 r.
http://bip.poniec.pl/dokument/

4368

4 Gmina Babiak
Gminny Program Rewitalizacji Gminy Babiak 

na lata 2016-2022
02.06.2017 r., Uchwała nr XXIV/220/17 27.06.2017 r. 29.06.2017 r.

http://www.babiak.org.pl/categ

ory/program-rewitalizacji-gminy-

babiak/

5 Miasto Ostrów Wielkopolski
Program Rewitalizacji dla Ostrowa 

Wielkopolskiego na lata 2016-2023

31.05.2017 r., Uchwała nr 

XXXIV/339/2017
27.06.2017 r. 29.06.2017 r.

http://umostrow.pl/764-

program-rewitalizacji-dla-

ostrowa-wielkopolskiego-na-

lata-2016-2023.html

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 3945/2017

Zarządu Województwa Wielkopolskiego

z dnia 29 czerwca 2017 r.

Wykaz programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego 
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