
 

 
UCHWAŁA Nr XLIII/472/2018 

RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE 
z dnia 16 lutego 2018 r. 

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Rewitalizacji Gminy Borne Sulinowo  
na lata 2016-2026 

 
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 i poz. 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) Rada Miejska  
w Bornem Sulinowie uchwala, co następuje: 
 

§ 1. Załącznik do uchwały Nr XXXVIII/416/2017 z dnia 28 września 2017 r. w sprawie 
uchwalenia Programu Rewitalizacji Gminy Borne Sulinowo na lata 2016-2026 otrzymuje 
brzmienie załącznika do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bornego Sulinowa.  
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  



 

Uzasadnienie 
Program Rewitalizacji Gminy Borne Sulinowo na lata 2016 – 2026 stanowi narzędzie 
planowania, koordynowania i integrowania różnorodnych aktywności w ramach rewitalizacji. 
To wieloletni program działań w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, 
technicznej oraz środowiskowej, zmierzający do wyprowadzenia obszarów rewitalizacji 
ze stanu kryzysowego oraz stworzenia warunków do ich zrównoważonego rozwoju. 
Dokument został opracowany zgodnie z „Wytycznymi Ministra Rozwoju w zakresie 
rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020” oraz wytycznymi Instytucji 
Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 
dotyczącymi zasad realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych w perspektywie finansowej 
2014-2020. 
Przyjęty uchwałą nr XXXVIII/416/2017 z dnia 28 września 2017r .Program Rewitalizacji 
Gminy Borne Sulinowo na lata 2016 – 2026 został oceniony zgodnie z Zasadami weryfikacji 
programów rewitalizacji i prowadzenia wykazu programów rewitalizacji gmin województwa 
zachodniopomorskiego przez ekspertów Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Zachodniopomorskiego. W wyniku dokonanej oceny stwierdzono konieczność korekty 
programu.  
Program Rewitalizacji uzupełniono o szczegółowy opis powiązań między PR a SRPS w 
odpowiedzi na uwagę „Zgodność PR z dokumentami strategicznymi i planistycznymi”, 
uzupełniono opis dotyczący wskaźnika liczby gospodarstw domowych z nierozwiązanym 
docelowo problemem odprowadzania ścieków bytowych  dowodząc, że dotyczy on sfery 
środowiskowej oraz opisano proces wyznaczania obszarów kryzysowych w sferze 
przestrzenno – funkcjonalnej. Pogłębiono analizę wyznaczenia obszaru rewitalizacji , 
doprecyzowano wizję rozwoju gminy w powiązaniu z problemami wynikającymi z diagnozy 
oraz uzasadniono wybór projektów infrastrukturalnych. 
 


