1ADA M!EJKA
Konstancin-Jeziorna

UCHWAŁA NR 421/VI/35/2013
RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA
z

w

dnia 27 czerwca 2013 r.

sprawie przystąpienia do sporządzenia Lokalnego programu odnowy
Konstancin-Jeziorna na lata 2014-2020.

Wsi W gminie

Na podstawie art. 1 8 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
r. poz. 594) Rada Miejska Konstancin-Jeziorna uchwala co następuje:
2013
z
1. Przystępuje do sporządzenia Lokalnego programu odnowy Wsi
na lata 20 14-2020.

W

gminie Konstancin-Jeziorna

2. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Gminy Konstancin-Jeziorna.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

O

ci
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UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 421/VI/35/2013 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 27 czerwca 2013 r.
iy sprawie przystąpienia do sporządzenia Lokalnego programu odnowy wsi w gminie
Konstancin-Jeziorna na lata 2014 2020.
-

Lokalny program odnowy Wsi w gminie Konstancin-Jeziorna na lata 2014 2020 będzie
rolę
pełnił
strategii obejmującej działania o charakterze przestrzennym, gospodarczym, społecznym
oraz ekologicznym. W ramach programu zostanie wykonana diagnoza obszarów kryzysowych oraz
zostaną określone sposoby działań w kierunku odnowy tych obszarów. Działania te będą
obejmować m.in. podniesienie jakości przestrzeni publicznej, promowanie przedsiębiorczości,
rozwój turystyki i kultury w oparciu o zasoby dziedzictwa kulturowego i zabytków, integrację
mieszkańców, a ich celem będzie odbudowa tożsamości i integralności wsi oraz zachowanie
wartości życia wiejskiego.
Lokalny program odnowy wsi W gminie Konstancin-Jeziorna na lata 2014 2020 będzie
jednym z dokumentów strategicznych stanowiących podstawę uzyskania dofinansowania z Unii
Europejskiej w latach 2014 2020.
Projekt dokumentu będzie podlegał szerokim konsultacjom społecznym z udziałem
mieszkańców miasta i gminy, a także z udziałem lokalnych organizacji pozarządowych, zarządców
nieruchomości i przedsiębiorców. Ostateczny kształt programu będzie w decydującej mierze zależał
od zgłoszonych opinii i pomysłów, które pomogą wyznaczyć obszary objęte odnową i zaplanować
działania projektowe, których mieszkańcy oczekują i w których chcą uczestniczyć. Celem tych
konsultacji będzie stworzenie programu odpowiadającego rzeczywistym potrzebom mieszkańców
gminy.
Po zakończeniu prac związanych z opracowaniem Lokalnego programu odnowy wsi
w gminie Konstancin-Jeziorna, zostanie on przedstawiony do zatwierdzenia Radzie Miejskiej.
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