
PROJEKT druk nr 390/23 
 
WNIOSKODAWCA    
Burmistrz Gminy Baborów 
 
 

UCHWAŁA NR .................... 
RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE 

z dnia .................... 2023 r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Baborów 
na lata 2023-2030 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. 
poz. 40) oraz art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485 oraz 
z 2023 r. poz. 28), uchwala się, co następuje: 

§ 1. Przystępuje się do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Baborów na lata 2023 – 
2030 dla obszaru rewitalizacji. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Baborowa. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie 

Rewitalizacja jest procesem wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, 
prowadzonym w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, 
przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na 
podstawie gminnego programu rewitalizacji. 

Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Baborów na lata 2023-2030 umożliwi 
w nowej perspektywie finansowej, związanej z okresem programowania w Unii Europejskiej na lata 2023-
2030, zarówno gminie, jak i innym podmiotom z terenu gminy z sektorów: społecznego, gospodarczego 
i publicznego, aplikowanie o środki unijne na realizację zaplanowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych. 
Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Baborów zostanie opracowany z udziałem lokalnej społeczności, 
a w przedmiotowym dokumencie zostaną również wypracowane mechanizmy udziału społeczeństwa 
w procesie wdrażania i monitorowania procesu rewitalizacji. 

 Zgodnie z harmonogramem opublikowanym w lutym 2023 r. dla Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Opolskiego nabory na rewitalizację miast oraz na rewitalizację obszarów 
wiejskich, dla których podstawowym dokumentem jest gminny program rewitalizacji są zaplanowane na 
I kwartał 2024 r. Dla każdego z naborów niezbędne jest zatwierdzenie GPR, zwłaszcza, że brak takiego 
dokumentu może ograniczać dostęp do środków unijnych dla wnioskodawców innych niż administracja 
publiczna: przedsiębiorstw realizujących cele publiczne, przedsiębiorstw pozostałych, instytucji 
wspierających biznes, partnerstw uprawnionych podmiotów, instytucji ochrony zdrowia, organizacji 
społecznych i związków wyznaniowych, instytucji nauki i edukacji, służb publicznych. 

Wobec powyższego podjęcie stosownej uchwały jest uzasadnione. 
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