Uchwala Nr
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia

w sprawie przyjęcia Programu rewitalizacji Gminy Mińsk Mazowiecki
na lata 2016-2020+

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust.2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U . z 2016 roku poz. 446) uchwala się , co następuje:
§1
Uchwala się Program Rewitalizacji Gminy Mińsk Mazowiecki na lata 2016-2020+
stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mińsk Mazowiecki.
§3
Uchyla się uchwałę Nr XXVIll/202/17 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 26 stycznia
2017r. w sprawie przyjęcia Programu rewitalizacji Gminy Mińsk Mazowiecki na lata 20162020+.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uehwaly Nr
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia
Wymóg sporządzenia Programu rewitalizacji wynika z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa dla Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Podjęcie przez Radę Gminy
Mińsk Mazowiecki uchwały w sprawie przyjęcia Programu rewitalizacji na lata 2016-2020+ jest
warunkiem koniecznym do aplikowania o dofinansowanie części inicjatyw ze środków Unii
Europejskiej w ramach wyżej wymienionego Regionalnego Programu Operacyjnego.
Program podlega sprawdzeniu przez Mazowiecka Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych.
Wynikiem weryfikacji wniosku z programem rewitalizacji na lata 2016-2020+ wskazane zostały
elementy które należy poprawić. Dlatego tez opracowano zaktualizowany Program.
Po przyjęciu przez Radę Gminy Mińsk Mazowiecki przedmiotowy Program rewitalizacji stanowić
będzie program działań obejmujący projekty ze sfery społecznej, przestrzenno-funkcjonalnej,
gospodarczej, środowiskowej i kulturowej.
Program przewiduje działania obejmujące miejscowość Janów oraz sąsiadujące miejscowości:
Ignaców, Dziękowizna, Budy Janowskie, Osiny. Ze względu na różnorodność aspektów i interesów
wszystkich uczestników procesu rewitalizacji Program rewitalizacji będzie instrumentem, który
pozwoli na prowadzenie procesu rewitalizacji w sposób skoordynowany, zintegrowany, zgodny z
celami wszystkich zaangażowanych.
Celem opracowania i wdrożenia programu rewitalizacji dla Gminy Mińsk Mazowiecki jest pobudzenie
aktywności środowisk lokalnych, stymulowanie współpracy wszystkich zainteresowanych
(interesariuszy) na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego, przeciwdziałanie zjawiskom wykluczenia
społecznego, szczególnie na obszarach koncentracji negatywnych zjawisk społecznych.
Projekty i przedsięwzięcia rewitalizacyjne:
Podstawowe:
budowa kanalizacji sanitarnej; budowa boisk sportowych oraz bieżni wraz z
utwardzeniem terenu przy Zespole Szkół w Janowie; budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego
komunalnego; Społeczny bank czasu - program wsparcia dla osób wykluczonych społecznie; „Cudze
chwalicie swego nie znacie"- aktywizacja społeczności lokalnej Janowa wokół dziedzictwa
poprzemysłowego; Mała ojczyzna - projekt edukacyjny mający na celu promowanie działań na rzecz
lokalnej społeczności.
Uzupełniające: Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody wraz z ujęciem wody; Poprawa
jakości życia poprzez rozwój zieleni wokół budynku mieszkalnego wielorodzinnego komunalnego;
Wygraj z cukrzycą - profilaktyka i edukacja; termomodemizacja budynku użyteczności publicznej
(Zespół Szkół w Janowie) z wykorzystaniem OZE; renowacja i adaptacja budynku starej gorzelni wraz
z koncepcją zagospodarowania przestrzeni wokół.
Działania rewitalizacji w kluczowy sposób przyczynią się do podniesienia jakości życia mieszkańców.
Obszar rewitalizacji obejmuje: 3% powierzchni gminy oraz 3,4% mieszkańców gminy. Wszelkie
pozytywne impulsy realizowane w tych osiedlach pozytywnie wpłyną również na okoliczne obszary.

