
    UCHWAŁA Nr XXXVI/253/2009 
    Rady Miejskiej w B r z e s k u
    z dnia  14  stycznia  2009  roku

w  sprawie  zmiany  uchwały  Nr  XXXV/222/05  z  dnia  28  września  2005  r.  
w sprawie uchwalenia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszaru Miejskiego Brzeska 
na lata 2005 – 2013” zmienionej uchwałą Rady Miejskiej w Brzesku Nr XXXV/245/2008 
z dnia 29 grudnia 2008 r.

                 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.   o samorządzie 
gminnym  (Dz.U.  z  2001  r.  Nr  142  poz.  1591  z  późn.  zm.)  Rada  Miejska  w  Brzesku 
uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia  się  załącznik  nr  1  do  uchwały  Rady  Miejskiej  Nr  XXXV/222/05  
z  dnia  28  września  2005  r.  w  sprawie  uchwalenia  „Lokalnego  Programu  Rewitalizacji 
Obszaru Miejskiego Brzeska na lata 2005 – 2013” zmienionej uchwałą Rady Miejskiej  w 
Brzesku Nr XXXV/245/2008 z dnia 29 grudnia 2008 r. i nadaje się mu brzmienie załącznika 
nr  1  do  niniejszej  uchwały  zatytułowanego  Program  Rewitalizacji  Obszaru  Miejskiego 
Brzeska na lata 2008 - 2015 w formie elektronicznej i pisemnej.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzeska.

§ 3

1.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2.Uchwała podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Brzesku oraz na stronie internetowej Gminy Brzesko. www.brzesko.pl

http://www.brzesko.pl/aktualno?ci


UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY

W dokumencie pn. „Program Rewitalizacji Obszaru Miejskiego Brzeska na lata 2008 – 2015” 
uchwalonym w dniu 29 grudnia 2008r. występowała nazwa Lokalny Program Rewitalizacji 
Obszaru  Miejskiego  Brzeska  na  lata  2008  –  2015”.  W  nowo  przyjętej  uchwale  należy 
wykreśli słowo „Lokalny” z nazwy dokumentu w karcie tytułowej i we wszystkich miejscach 
w treści dokumentu.
Dodatkowo w rozdziale siódmym – Plan finansowy programu rewitalizacji, jako kluczowy 
projekt MZGM wskazuje się umieszczone w obszarze II zadanie pn. „Remont i modernizacja 
budynków komunalnych” a usuwa się żółte zaznaczenie z zadań „Remont i modernizacja 
budynków przy osiedlu  Okocimskim”,  i  „Remont i  modernizacja  budynków przy  osiedlu 
Ogrodowa” wskazanych w obszarze IV – osiedla mieszkaniowe.   


