
UCHWALA NR XXIX/349/2017 
RADY MIEJSKIEJ W OPOCZNIE 

z dnia 17 lutego 2017 r. 

zmieniająca uchwałę Nr XXVIIl/339/2017 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 
Rewitalizacji dla Gminy Opoczno 

N a podstawie art. 7 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 6 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446, zmiana: Dz. U. z 2016 r. poz. 
1579) oraz art. 14 ust. 1 i art. 19 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 
r. poz. 1777, zmiany: Dz. U. z 2016 r. poz. 1020 i 1250) Rada Miejska w Opocznie uchwala co 
następuje: 

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Opocznie Nr XXVIII/339/2017 z dnia 20 stycznia 2017 r. w 
sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Opoczno po § 1 dodaje się§ la 
w brzmieniu: „§la. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Opocznie Nr XIV/133/07 z dnia 28 
grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia Programu Rewitalizacji Miasta Opoczna na lata 2007-2022 
zmieniona uchwałą Nr VIl/55/11 z dnia 2 czerwca 2011 r." 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodnicz 
Rady Miejski w 



UZASADNIENIE 
do projektu uchwały Rady Miejskiej w Opocznie zmieniającej uchwałę 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Opoczno. 

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym nie zabraniała organom 
uchwałodawczym gmin podejmować uchwały, dla których brak było wyraźnej podstawy prawnej 
w przepisach ustawowych. Art. 7 przywołanej ustawy mówi, że zaspokajanie zbiorowych potrzeb 
wspólnoty należy do zadań własnych gminy i wymienia zadania używając zwrotu „w 
szczególności", co oznacza, że katalog zadań jest otwarty a jego granice określane są przez 
zbiorowe potrzeby wspólnoty. Stan ten pozwalał na podjęcie przez Radę Miejską w Opocznie 
uchwały Nr XIV/133/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia Programu Rewitalizacji 
Miasta Opoczna na lata 2007-2022 a następnie jej zmiany dokonanej uchwałą Nr VII/55/11 z dnia 
2 czerwca 2011 r. w oparciu o przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. 
Możliwe było zatem prowadzenie rewitalizacji, mimo że nie była ona wprost wymieniona w 
katalogu zadań własnych gminy. Wymienione uchwały określały zadania przewidziane do 
realizacji w ramach procesu rewitalizacji. Realizacja zadań powierzona była organowi 
wykonawczemu - Burmistrzowi Opoczna. Z chwilą uchwalenia przez Radę na sesji w dniu 20 
stycznia 2017 r. Gminnego Programu Rewitalizacji w oparciu o przepisy ustawy z dnia 9 
października 2015 r. o rewitalizacji w gminie obowiązują dwie uchwały, co w przypadku 
wdrażania zadań rewitalizacyjnych do realizacji stwarza problemy organowi wykonawczemu. 
Niniejsza uchwała zmieniająca ma na celu wyeliminowanie tego problemu. 


