
     UCHWAŁA NR VIII/53/11 

RADY MIEJSKIEJ CHEŁM śY 

z dnia 16 czerwca 2011 r. 

   

 

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji 

Gminy Miasto ChełmŜa na lata 2008 – 2015 

 
 
     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 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,  Nr 113, poz. 
984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806,  z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i  Nr 162, poz. 1568,           
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, 
poz.1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128  i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, 
poz. 327,  Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180,  poz. 1111 i Nr 223, poz. 
1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420  i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 
40, poz. 230 i Nr 106, poz.675) uchwala  się, co następuje:  
 
 

     § 1. Przyjmuje się sprawozdanie z realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy 

Miasto ChełmŜa na lata 2008-2015 za okres od 24.09.2009 r. do 31.12.2010 r., w brzmieniu 

stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

      

     § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta ChełmŜy. 

 

     § 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 

 

        Przewodniczący 
         Rady Miejskiej 
 
 
                 Janusz Kalinowski 
 

 

 

 



    U z a s a d n i e n i e 

 

do  uchwały nr VIII/53/11 Rady Miejskiej ChełmŜy z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie 

przyj ęcia sprawozdania z realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasto 

ChełmŜa na lata 2008 – 2015. 

 
 Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Miasto ChełmŜa na lata 2008-2015 przyjęty 

Uchwałą Nr XXXI/198/09 Rady Miejskiej ChełmŜy z dnia 23 września 2009 r., jest 

dokumentem o charakterze strategicznym, na poziomie którego koordynowane są działania 

podejmowane w procesie rewitalizacji strefy śródmiejskiej ChełmŜy w części zlokalizowanej 

przy Jeziorze ChełmŜyńskim. Osiągnięcie zakładanych celów wymaga regularnego 

monitorowania postępów realizacji wyznaczonych zadań w całym programowanym okresie. 

Uzyskane w ten sposób informacje stanowią podstawę ewaluacji załoŜeń programu i ich 

potencjalnej aktualizacji.  

Podstawowym narzędziem systemu monitorowania działań rewitalizacyjnych jest 

opracowywanie okresowych sprawozdań opartych na informacjach zebranych przez 

pracowników Urzędu Miasta ChełmŜy oraz pozyskanych od podmiotów realizujących 

projekty wpisane do Programu. Zgodnie z przyjętym w Lokalnym Programie Rewitalizacji 

Gminy Miasto ChełmŜa na lata 2008-2015 systemem zarządzania i monitorowania Programu, 

przedmiotowe sprawozdania przygotowywane są przez Pełnomocnika ds. rewitalizacji i po 

zaakceptowaniu przez Burmistrza Miasta ChełmŜy, odpowiedzialnego za wdraŜanie 

dokumentu, przedkładane Radzie Miejskiej ChełmŜy.  

W sprawozdaniu zawarto informacje dotyczące postępu prac wdroŜeniowych  

i napotkanych problemów, stopnia realizacji przyjętych wskaźników i załoŜonych celów,  

a takŜe postępu finansowego Programu. Sprawozdanie prezentuje równieŜ opis działań 

podejmowanych w kolejnym okresie sprawozdawczym oraz krótką charakterystykę nowych 

projektów zaproponowanych realizacji w ramach Programu. Wnioski z dotychczasowego 

przebiegu rewitalizacji przedstawiono w formie rekomendacji i zaleceń dotyczących 

aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji.   

Mając na uwadze powyŜsze podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.  

 

 

 
 
 


