
Uchwała Nr XLII/251/2018

Rady Gminy Solec-Zdrój

z dnia 13 sierpnia 2018 rok

w  sprawie  przyjęcia  aneksu  nr  1  do  „Programu  Rewitalizacji  Gminy  Solec-Zdrój
na lata 2016-2023”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj.
Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 roku o
rewitalizacji (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1023 z późn. zm.) 
Rada Gminy Solec-Zdrój uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje  się  aneks  nr  1  do „Programu Rewitalizacji  Gminy Solec-Zdrój  na lata  2016 –
2023”, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Solec-Zdrój.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

      Paweł Patrzałek



Uzasadnienie:

Program  Rewitalizacji  jest  dokumentem  wyznaczającym  cele  i  kierunki  kompleksowej
odnowy  obszarów  kryzysowych  na  terenie  Gminy  Solec-Zdrój  w  płaszczyznach:  gospodarczej,
funkcjonalno-przestrzennej,  środowiskowej,  technicznej  i  społecznej.  Kompleksowość  działań
przewidzianych  w  rewitalizacji  ma  na  celu  zapewnienie  rozwoju  zdegradowanych  obszarów
wymagających odnowienia. 

W związku z zamiarem aplikowania przez Gminę Solec-Zdrój o dotacje w ramach działania
7.4  „Rozwój  infrastruktury  edukacyjnej  i  szkoleniowej”  niezbędne  jest  dokonania  aneksu  do
Programu Rewitalizacji  Gminy  Solec-Zdrój  na  lata  2016-2023 w  rozdziale  8  Lista  planowanych
podstawowych projektów, gdzie zaktualizowano:

-  w  podobszarze  „Solec-Zdrój”  zaktualizowano  nazwę  projektu  nr  9  na:  „Projekt
rewitalizacyjny nr 17 Poprawa infrastruktury edukacyjno-sportowej na terenie miejscowości
Solec-Zdrój  w  ramach  projektu  „Poprawa  infrastruktury  edukacyjno-sportowej  w  Gminie
Solec-Zdrój” oraz rozszerzono jego zakres,
- w podobszarze „Zborów” zaktualizowano nazwę projektu nr 9 na: „Projekt rewitalizacyjny
nr  9  Poprawa  infrastruktury  edukacyjno-sportowej  w  Szkole  Podstawowej  
w Zborowie  w ramach  projektu  „Poprawa  infrastruktury edukacyjno-sportowej  w Gminie
Solec-Zdrój” oraz rozszerzono jego zakres,
- w podobszarze „Wełnin” zaktualizowano nazwę projektu nr 7 na: „Projekt rewitalizacyjny nr
7  Poprawa  infrastruktury  edukacyjno-sportowej  Szkoły  filialnej  w  Wełninie  w  ramach
projektu  „Poprawa  infrastruktury  edukacyjno-sportowej  w  Gminie  Solec-Zdrój”  oraz
rozszerzono jego zakres,
- w podobszarze „Kików” zaktualizowano nazwę projektu nr 8 na: „Projekt rewitalizacyjny nr
8 Poprawa infrastruktury edukacyjno-sportowej Szkoły filialnej w Kikowie w ramach projektu
„Poprawa infrastruktury edukacyjno-sportowej w Gminie Solec-Zdrój” oraz rozszerzono jego
zakres,

Pozostałe  elementy  dokumentu  pozostały  niezmienione.  W związku  z  powyższym  proponuje  się
przyjęcie powyższej uchwały.

Zgodnie z art. 57 pkt 1 i art. 58 pkt 2, w związku z art. 48 ust. 1 i 2 w/w ustawy wystąpiono do
Regionalnego  Dyrektora  Ochrony  Środowiska  w  Kielcach/  Świętokrzyskiego  Państwowego
Wojewódzkiego Inspektora  Sanitarnego w Kielcach z  wnioskiem o zajęcie  stanowiska w sprawie
odstąpienia  od  obowiązku  przeprowadzenia  strategicznej  oceny oddziaływania  na  środowisko  dla
projektu „Program Rewitalizacji Gminy Solec-Zdrój na lata 2016-2023- ANEKS nr 1”

Świętokrzyski  Państwowy  Wojewódzki  Inspektor  Sanitarny  w  Kielcach  uzgodnił  odstąpienie  od
wymogu przeprowadzania postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
dla  projektu „Program Rewitalizacji  Gminy Solec-Zdrój  na lata  2016-2023-  ANEKS nr  1” (znak
pisma:    NZ.9022.5.80.2018).
Regionalny  Dyrektor  Ochrony  Środowiska  w  Kielcach  wyraził  zgodę  na  odstąpienie  od
przeprowadzenia  strategicznej  oceny  oddziaływania  na  środowisko  dla  w/w  projektu  „Program
Rewitalizacji Gminy Solec-Zdrój na lata 2016-2023- ANEKS nr 1”. (WPN-II.410.102.2018.DZ).

Po  przeanalizowaniu  wniosku  o  odstąpienie  od  przeprowadzenia  strategicznej  oceny
oddziaływania  na  środowisko  organy  uzgadniające  stwierdziły,  że  nie  zachodzą  przesłanki  do
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, o której mowa w art. 46, 47 i 50
ustawy z  dnia  03 października 2008 r.  o  udostępnieniu informacji  o  środowisku i  jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.
2016,  poz.  353  z  póź.  zm.),  a  organ  opracowujący  projekt  dokumentu  w  tym  przypadku  może
skorzystać z art. 48 w/w ustawy biorąc pod uwagę uwarunkowania wynikające z art. 49 ustawy ooś.

W  związku  z  powyższym  w  świetle  art.  48  ust.1  ustawy  o  udostępnianiu  informacji
o  środowisku  i  jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa  w  ochronie  środowiska  oraz  o  ocenach



oddziaływania na środowisko odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko jest zasadne.


