Uchwała Nr XL/291/2018
Rady Gminy Manowo
z dnia 22 maja 2018 r.
w sprawie zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Manowo na lata 2017-2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Zmienia się „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Manowo na lata 2017-2023” uchwalony
uchwałą nr XXXV/268/2018 z dnia 12 stycznia 2018r. w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu
Rewitalizacji Gminy Manowo na lata 2017-2023 poprzez nadanie mu nowego brzmienia, jak
w załączniku uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
Rewitalizacja – to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów
zdegradowanych poprzez działania całościowe (powiązane wzajemnie przedsięwzięcia obejmujące
kwestie społeczne oraz gospodarcze lub przestrzenno-funkcjonalne lub techniczne lub środowiskowe),
integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki,
skoncentrowane terytorialnie i prowadzone w sposób zaplanowany oraz zintegrowany poprzez
programy rewitalizacji.
Rewitalizacja zakłada optymalne wykorzystanie specyficznych uwarunkowań danego obszaru oraz
wzmacnianie jego lokalnych potencjałów (w tym także kulturowych) i jest procesem wieloletnim,
prowadzonym przez interesariuszy (m.in. przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, właścicieli
nieruchomości, organy władzy publicznej, etc.) tego procesu, w tym przede wszystkim we współpracy
z lokalną społecznością.
Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Manowo na lata 2017 - 2023 jest strategicznym dokumentem
programowym określającym przedsięwzięcia rewitalizacyjne i projekty w ramach przedsięwzięć
zaplanowane do realizacji w latach 2017 - 2023.
Dokument został uchwalony w styczniu 2018 roku, a następnie poddany opiniowaniu przez ekspertów
Wydziału
Zarządzania
Strategicznego
Urzędu
Marszałkowskiego
Województwa
Zachodniopomorskiego. W toku prowadzonego opiniowania, eksperci wskazali kwestie, które
wymagały uszczegółowienia, dotyczące między innymi zapisów projektów, opisów obszarów
wymagających działań rewitalizacyjnych. Niniejsze zmiany zostały wdrożone w porozumieniu
z ekspertami, tak aby program rewitalizacji finalnie został wpisany do wykazu programów rewitalizacji
gmin województwa zachodniopomorskiego. Wobec powyższego Wójt Gminy Manowo przedstawia
projekt niniejszej uchwały pod obrady Rady Gminy Manowo.

