UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA GDAŃSKA
z dnia .................... 2018 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Gminnego Programu Rewitalizacji
Miasta Gdańska na lata 2017 - 2023".
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 17 ust. 1 ustawy
z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.1398) uchwala się co
następuje:
§ 1. Przystępuje się do sporządzenia zmiany „Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta
Gdańska na lata 2017-2023” przyjętego uchwałą nr XXXVIII/1012/17 Rady Miasta Gdańska
z dnia 25 kwietnia 2017 roku dla obszarów rewitalizacji wskazanych w uchwale nr
XII/607/16 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie wyznaczenia
obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji w mieście Gdańsku (Dz. Urz. Woj. Pom.
poz. 1865 z dnia 17.05.2016.).
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdańska.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji Gminny Program
Rewitalizacji miasta Gdańska na lata 2017-2023 (GPR) został przyjęty uchwałą XXXVIII/1012/17
Rady Miasta Gdańska z dnia 25 kwietnia 2017 r. Przyjęcie GPR-u poprzedzone było uchwałą
nr XII/607/16 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszarów
zdegradowanych i obszarów rewitalizacji w mieście Gdańsku (Delimitacja).
Uchwalony Gminny Program Rewitalizacji miasta Gdańska na lata 2017-2023 (GPR) stanowi
podstawę do wsparcia realizacji zadań w nim ujętych ze środków finansowych Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego (RPO WP). W związku z powyższym program
wymaga oceny i wpisu do wykazu prowadzonego przez Urząd Marszałkowski Województwa
Pomorskiego (jako Instytucję Zarządzającą RPO WP).
GPR jako program strategiczny ujmuje cele horyzontalnie wobec pozostałych dokumentów
strategicznych i polityki miasta oraz jest z nimi spójny. Przedsięwzięcia planowane do realizacji ujęte
w GPR-ze winny mieć charakter jednoznaczny i nie przewidujący wariantowania. W związku ze
zmianą akcentów polityk sektorowych w mieście i zadań przewidywanych do realizacji na podstawie
GPR-u konieczne jest wprowadzenie zmian dokumencie. Ponadto, w związku z uwagami
(przekazanymi w piśmie nr DPR-E.433.20.2017 EOD: 35/01/2018 z dn. 17. 01. 2018) Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego (UMWP) dotyczącymi (GPR) koniecznym jest
dokonanie korekt redakcyjnych i uszczegółowienia niektórych zagadnień.
Podstawową, merytoryczną zmianą jest zakres przedsięwzięcia dotyczący realizacji placówki
wsparcia podwórkowego na Oruni. Placówka ta, realizowana będzie w nowej lokalizacji, ponieważ
odstąpiono od projektu adaptacji budynku przy ul. Gościnnej 4. Wprowadzone zostaną także
modyfikacje wynikające z uwag UMWP, które dotyczyć będą m. in. zwiększenia stopnia precyzji
uzasadniającej komplementarność GPR z innymi strategicznymi dokumentami Gdańska,
doprecyzowania zakresu prowadzenia monitoringu, uszczegółowienia kosztów przedsięwzięć i źródeł
finasowania, a także wprowadzają do struktury dokumentu systematykę pożądaną przez organ
oceniający GPR.
Zmiana GPR-u zostanie poddana konsultacjom społecznym zgodnie z ustawą o rewitalizacji.
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