
 

 

UCHWAŁA Nr XXXII/381/2017 

RADY MIASTA MŁAWA  

z dnia 26 czerwca 2017 r. 

 

w sprawie  

zmiany  Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Mława na lata 2016-2025  

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn.zm),  art. 23 ust. 1, w związku z art. 17 ustawy z dnia   

9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2017 r., poz. 1023) oraz Uchwałą  

Nr XXX/349/2017 Rady Miasta Mława z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie  przystąpienia  

do zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Mława na lata 2016-2025, Rada Miasta 

Mława uchwala, co następuje:  

§ 1. 

W Uchwale Nr XXV/308/2016 Rady Miasta Mława z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie 

przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Mława na lata 2016-2025 zmienia się 

załącznik do uchwały, który otrzymuje nowe brzmienie, jak w Załączniku do niniejszej 

uchwały 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Mława. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

Przewodniczący Rady Miasta 

mgr Leszek Ośliźlok 

  



 

Uzasadnienie 

 

W związku z Uchwałą Nr XXX/349/2017 Rady Miasta Mława z dnia 25 kwietnia  

2017 r. w sprawie  przystąpienia do zmiany GPRMM, w programie dokonano zmian,  

tj. uwzględniono uwagi ekspertów oceniających GPRMM podczas procedury wpisu  

do Wykazu programów rewitalizacji województwa mazowieckiego prowadzonego przez 

Zarząd Województwa Mazowieckiego. Wobec powyższego m.in. uszczegółowiono przyjęty 

zasięg przestrzenny obszaru rewitalizacji, wprowadzono uzupełnienia w opisach projektów 

wyraźnie wskazując podmiot będący realizatorem projektu,  uszczegółowiono źródła 

finansowania projektów przez wskazanie konkretnych funduszy unijnych oraz nazw 

programów operacyjnych i działań, uzupełniono system monitorowania programu o wartości 

bazowe i docelowe przyjętych wskaźników, także wskazano skład imienny Zespołu  

ds. rewitalizacji ujętego w strukturze zarządzania programem. 

Zgodnie z art. 23 ust. 1 w związku z art. 17 ustawy z dnia 9 października 2015 r.                     

o rewitalizacji (Dz.U. z 2016 r, poz. 446 z  późn. zm.), po ogłoszeniu informacji  

o przystąpieniu do zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Mława w Biuletynie 

Informacji Publicznej na stronie www.mlawa.pl oraz w prasie lokalnej, sporządzony został 

projekt zmian programu, który następnie poddano konsultacjom społecznym i przedstawiono 

do zaopiniowania organom określonym w art.17 ust.2 pkt 4 ustawy.  

Szczegółowe informacje dotyczące całej procedury procesu zmiany programu 

rewitalizacji  oraz projekt zmian znajdują się na stronie internetowej www.mlawa.pl,  

na podstronie dedykowanej rewitalizacji http://www.mlawa.pl/gminny-program-rewitalizacji-

miasta-mlawa-na-lata-2016-2025/. 
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