UZASADNIENIE
1.Przedmiot regulacji:
Przedmiotem niniejszej regulacji jest powołanie Zespołu ds. rewitalizacji.
2. Podstawa prawna:
Zgodnie z art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
województwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 486 i 1948) „Zarząd Województwa wykonuje zadania
należące do samorządu województwa, nie zastrzeżone na rzecz sejmiku województwa
i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych. Do zadań Zarządu
Województwa należy w szczególności (…) przygotowanie projektów strategii rozwoju
województwa i innych strategii rozwoju, planu zagospodarowania przestrzennego,
regionalnych programów operacyjnych, programów służących realizacji umowy partnerstwa
w zakresie polityki spójności oraz ich wykonanie”.
Zgodnie z 13 ust. 3 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 24/763/15
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Zarząd lub Marszałek mogą powoływać
zadaniowe zespoły doraźne do załatwienia pewnej grupy spraw, jeśli ich ranga tego
wymaga”.
Zgodnie z Rozdziałem 4, Podrozdziałem 4.2 pkt 5) Wytycznych Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015 r. w zakresie rewitalizacji w programach
operacyjnych na lata 2014-2020 „W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na
lata 2014-2020 możliwe będzie wsparcie procesu przygotowania i wdrażania rewitalizacji
w regionalnych i krajowych programach operacyjnych”. Zgodnie z Rozdziałem 5 pkt 1)
niniejszych Wytycznych „IZ, przed rozpoczęciem procedur związanych z wyborem
projektów rewitalizacyjnych do dofinansowania, opracowuje propozycje kryteriów wyboru
tych projektów, które przedstawia właściwemu KM (…)”, pkt 2) „Propozycje kryteriów
dotyczą konieczności potwierdzenia, że a) składany projekt rewitalizacyjny wynika
z obowiązującego (na dzień składania wniosku o dofinansowanie) programu rewitalizacji; b)
program rewitalizacji, z którego wynika składany projekt rewitalizacyjny, spełnia wymagania
określone w niniejszych Wytycznych, tj. posiada określone cechy i elementy.”, pkt 7)
Sprawdzenie spełnienia wymogu, o którym mowa w pkt 2 lit. 2, jest możliwe (…) poprzez
przygotowanie lub wsparcie programu rewitalizacji z wykorzystaniem mechanizmów
wsparcia instytucjonalnego oraz eksperckiego (…) z udziałem Ministra Infrastruktury
i Rozwoju lub Marszałka Województwa, a wyniki przygotowania lub aktualizacji programu
rewitalizacji są akceptowalne przez IZ RPO.”, pkt 8) „IZ RPO prowadzi i na bieżąco
aktualizuje wykaz programów rewitalizacji wraz z datą ich uchwalenia, dla których
przeprowadzono z wynikiem pozytywnym weryfikację spełnienia wymogów dotyczących
cech i elementów programów. Wykaz prowadzony jest dla wszystkich pozytywnie
zweryfikowanych programów rewitalizacji niezależnie od sposobu ich weryfikacji”.
3. Konsultacje ustawowe:
Zakres powyższej regulacji nie podlega ustawowym konsultacjom.
4. Uzasadnienie merytoryczne:
Zgodnie z Umową Partnerstwa „Ważnym wnioskiem płynącym z dotychczasowych
doświadczeń jest potrzeba zwiększenia kompleksowości działań rewitalizacyjnych (synergia
działań na danym obszarze w sferze infrastrukturalnej, społecznej, środowiskowej,
efektywności energetycznej itd.) w oparciu o określoną przez samorząd i interesariuszy spójną
wizję i program wyprowadzenia danego obszaru z sytuacji kryzysowej. (…) W latach 20142020 należy określić procesy rewitalizacji przy założeniu precyzyjnego skoncentrowania na
najbardziej problemowych (zdegradowanych) obszarach gmin.” W związku z tym, „Miasta

i dzielnice miast wymagane rewitalizacji” zostały wskazane w przedmiotowym dokumencie
jako jeden z obszarów strategicznej interwencji. Ponadto Umowa Partnerstwa wskazuje,
że rewitalizacji mogą także wymagać obszary wiejskie (np. popegeerowskie).
Mając na uwadze znaczenie rewitalizacji jako ważnego czynnika przyczyniającego się
do rozwoju regionu i poprawy jakości życia lokalnej społeczności, „Polityka miejska
i rewitalizacja miast” została również wskazana jako obszar strategicznej interwencji
w Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020- Plan modernizacji
2020+, a także w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa KujawkoPomorskiego na lata 2014-2020. Ponadto w województwie kujawsko-pomorskim
przewidziano również możliwość prowadzenia rewitalizacji na obszarach wiejskich.
W związku z tym Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na
lata 2014-2020 umożliwia wsparcie działań rewitalizacyjnych na obszarach miejskich, a także
na obszarach wiejskich w ramach właściwych Priorytetów Inwestycyjnych.
Zgodnie z treścią Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca
2015 r. w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020, Instytucje
Zarządzające Regionalnym Programem Operacyjnym powinny zweryfikować, czy programy
rewitalizacji, w ramach których planuje się realizację projektów rewitalizacyjnych, wspartych
środkami z programów operacyjnych, cechują się wymaganym zakresem. W celu
zapewnienia właściwego opracowania programów rewitalizacji możliwe jest opracowanie
ww. dokumentów z wykorzystaniem mechanizmów wsparcia instytucjonalnego oraz
eksperckiego z udziałem Ministra Rozwoju lub Marszałka Województwa, a wyniki
przygotowania lub aktualizacji programu rewitalizacji są akceptowalne przez Instytucję
Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym.
W celu realizacji w/w wytycznych, a także mając na uwadze konieczność
przeprowadzenia konkursu dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji
ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020, Zarząd
Województwa uchwałą NR 4/69/16 z dnia 27 stycznia 2016 r. powołał Zespół ds.
rewitalizacji odpowiedzialny za wsparcie merytoryczne gmin w prawidłowym przygotowaniu
programów rewitalizacji, jak również weryfikację opracowanych programów rewitalizacji
oraz realizację pozostałych zadań wynikających z Regulaminu Prac Zespołu. Zaistniała
potrzeba uzupełnienia składu osobowego zespołu ds. rewitalizacji, w związku z czym
konieczne jest przyjęcie niniejszej uchwały zmieniającej.
5. Ocena skutków regulacji:
Zakres powyższej regulacji nie niesie za sobą bezpośrednich skutków finansowych.

