Uchwała Nr XVIV/327/18
Rady Miejskiej Śmigla
z dnia 28 marca 2018
w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXVIII/291/17 Rady Miejskiej Śmigla
z dnia 30 października 2017 w sprawie przyjęcia „Programu rewitalizacji dla Gminy
Śmigiel na lata 2017-2023”.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) - Rada Miejska Śmigla uchwala, co następuje:
§ 1.
W załączniku nr 1 do uchwały nr XXXVIII/291/17 Rady Miejskiej Śmigla
z dnia 30 października 2017 w sprawie przyjęcia „Programu rewitalizacji dla Gminy Śmigiel
na lata 2017-2023”, wprowadza się następujące zmiany:
1. W tabeli nr 29 w Projekcie nr 3 kolumna „Prognozowane rezultaty” otrzymuje
brzmienie: „W wyniku realizacji projektu powstanie nowa infrastruktura sportoworekreacyjna oraz poprawi się stan techniczny istniejącej infrastruktury. Stworzy to nowe
możliwości dla uprawiania sportu, wypoczynku, rekreacji oraz zaspokojenia potrzeb
kulturalnych na terenie poddanym rewitalizacji. Zapewni możliwość realizacji projektu
nr 2,4,5.”
2. W tabeli nr 29 w projekcie nr 6 wprowadzono następujące zmiany:
a) W kolumnie „Podmioty realizujące” dopisuje się: Centrum Kultury w Śmiglu.
b) W kolumnie „Zakres i beneficjenci” po słowie remont pomieszczeń dopisuje
się: „i otoczenia”.
c) W kolumnie „Szacunkowa wartość” kwota 3 000 000 zmieniona zostanie
na 3 610 000.
d) Kolumna „Prognozowane rezultaty” otrzymuje brzmienie: „W wyniku realizacji
projektu powstanie nowa infrastruktura sportowo-rekreacyjna oraz poprawi się stan
techniczny istniejącej infrastruktury. Stworzy to nowe możliwości dla uprawiania
sportu, wypoczynku, rekreacji oraz zaspokojenia potrzeb kulturalnych na terenie
poddanym rewitalizacji. Zapewni możliwość realizacji projektu nr 2,4,5.”
3. W tabeli nr 30 w wierszu nr 6, w kolumnie „Szacowana wartość” kwota 3000 000
zmienia się na 3 610 000.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Śmigla.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Miejskiej Śmigla
/-/ Wiesław Kasperski

Uzasadnienie do Uchwały Nr XLIV/327/18
Rady Miejskiej Śmigla
z dnia 28 marca 2018
w sprawie przyjęcia: zmiany Uchwały Nr XXXVIII/291/17 Rady Miejskiej Śmigla
z dnia 30 października 2017 w sprawie przyjęcia „Programu rewitalizacji dla Gminy
Śmigiel na lata 2017-2023”.

Program rewitalizacji to inicjowany, opracowany i uchwalony przez radę gminy, na podstawie
art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
( t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), wieloletni program działań w sferze społecznej
oraz gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej lub środowiskowej, zmierzający
do wyprowadzenia obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego oraz stworzenia warunków
do ich zrównoważonego rozwoju, stanowiący narzędzie planowania, koordynowania
i integrowania różnorodnych aktywności w ramach rewitalizacji.
Na wdrażanie programów rewitalizacji przeznaczono część środków z Regionalnego
Wielkopolskiego Programu Operacyjnego 2014+ Działanie 9.2 Rewitalizacja miast
i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych. Poziom dofinansowania
wynosi do 85 % kosztów kwalifikowalnych zadania. W listopadzie 2017 Urząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego ogłosił konkurs na w/w działanie. Gmina Śmigiel złoży
wniosek o dofinansowanie zadania pn. Rewitalizacja pomieszczeń i otoczenia Centrum Kultury
w Śmiglu. Całkowity koszt rewitalizacji pomieszczeń i otoczenia Centrum Kultury w Śmiglu
wynosi 1 800 000 zł, z czego 600 000 zł to koszt rewitalizacji otoczenia. Z uwagi na fakt, że na
rewitalizację zadania nr 6 w tabeli 29 przeznaczono kwotę 3 000 000,00 zł, nie ma potrzeby
zwiększenia szacunkowych kosztów zadania. W związku z tym kwoty w tabelach: 30 pkt. 6 i
29 pkt. 6 pozostają bez zmian tj. 3 000 000,00 zł. Z uwagi na brak informacji o rewitalizacji
otoczenia Centrum Kultury koszt ten mógłby zostać potraktowany przez instytucję wdrażającą
– Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego jako koszt niekwalifikowany, a nawet
spowodować negatywną ocenę formalną wniosku.
Opracowany program nie zawierał informacji, że wyremontowana infrastruktura Centrum
Kultury w Śmiglu służyć będzie realizacji zajęć dla seniorów i dzieci co zostało odpowiednio
uzupełnione. Zmieniona została również kwota wdrożenia z projektu nr 6 o szacunkowe koszty
zrewitalizowania otoczenia Centrum Kultury. W informacji o podmiotach realizujących zostało
Centrum Kultury w Śmiglu.

