
     UCHWAŁA NR XVI/119/12 

RADY  MIEJSKIEJ CHEŁM śY 

      z dnia 30 maja 2012 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, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i 
Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, 
poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) uchwala  się, co następuje:  
 
 
      § 1. Przyjmuje się sprawozdanie z realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy 

Miasto ChełmŜa na lata 2008-2015 za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 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 XVI/119/12 Rady Miejskiej ChełmŜy z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie 

przyj ęcia sprawozdania z realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasto 

ChełmŜa na lata 2008 – 2015. 

 
 

Skuteczne wdraŜanie załoŜeń przyjętych w Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy 

Miasto ChełmŜa na lata 2008-2015 wymaga ścisłego przestrzegania ustanowionego systemu 

zarządzania, monitorowania i ewaluacji. Systematyczne badanie postępów w realizacji 

określonej strategii rewitalizacji, z punktu widzenia przyjętych załoŜeń, pozwala na 

dokonanie właściwej oceny efektywności podejmowanej interwencji oraz eliminację 

problemów mogących wpłynąć na osiągnięcie zakładanych celów. Zebrane w procesie 

monitorowania informacje z dotychczasowej realizacji Programu stanowią podstawę 

ewaluacji, której rezultatem są zmiany proponowane w ramach aktualizacji dokumentu.  

System monitorowania Lokalnego Programu Rewitalizacji został zaprogramowany  

w oparciu o sprawozdania okresowe, corocznie sporządzane na podstawie danych zebranych 

w poprzednim roku kalendarzowym. Przedmiotowe sprawozdanie sporządzane jest przez 

Pełnomocnika ds. rewitalizacji i po uzyskaniu akceptacji odpowiedzialnego za wdraŜanie 

Programu Burmistrza Miasta ChełmŜy, przedkładane Radzie Miejskiej ChełmŜy. 

Przedstawione w opracowaniu wnioski i zalecenia powinny zostać uwzględnione przy 

najbliŜszej aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji.  

Niniejsze sprawozdanie, oprócz zaleceń i rekomendacji, zawiera równieŜ dokładny 

opis przebiegu realizacji poszczególnych zadań ujętych w Programie, napotkanych 

problemów oraz osiągniętego w okresie sprawozdawczym poziomu wskaźników 

oczekiwanych osiągnięć. W celu zachowania odpowiedniej przejrzystości dokumentu, 

zarówno postęp finansowy, jak i rezultaty Programu przedstawione zostały w formie 

tabelarycznej. Ponadto w przedmiotowym opracowaniu zaprezentowano równieŜ 

szczegółowy plan działań rewitalizacyjnych w kolejnym okresie sprawozdawczym.  

Mając na uwadze powyŜsze, podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.  

 

 

 
 


