
UCHWAŁA NR XXII/165/12 

RADY MIEJSKIEJ CHEŁM ŻY 

z dnia 19 grudnia 2012 r. 

 

 

w sprawie aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasto Chełmża  

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, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 
777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r., poz. 567) uchwala  się, co następuje:  
 
 

§ 1. Przyjmuje się zaktualizowaną wersję Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy 

Miasto Chełmża na lata 2008-2015, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej 

uchwały. 

 

§ 2. Traci moc uchwała Nr VIII/54/11 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 16 czerwca  2011 r.  

w sprawie aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji  Gminy Miasto Chełmża na lata 

2008 – 2015. 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chełmży. 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

         Przewodniczący 
          Rady Miejskiej 
 
         
                 Janusz Kalinowski 
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U z a s a d n i e n i e 

 
do uchwały nr XXII/165/12 Rady Miejskiej Chełmży z  dnia 19 grudnia 2012 r. w 

sprawie aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasto Chełmża na lata 

2008 – 2015. 

 
 

Szczegółowe założenia zmian przestrzennych, społecznych i gospodarczych 

prowadzących do zrewitalizowania Bulwaru 1000-lecia, określone na płaszczyźnie Lokalnego 

Programu Rewitalizacji Gminy Miasto Chełmża na lata 2008-2015, opracowane zostały  

w sposób umożliwiający pełne wykorzystanie endogenicznego potencjału strefy przyjeziornej 

oraz ograniczenie zjawisk problemowych zdiagnozowanych w tym obszarze.   

Skuteczne wdrażanie przyjętej strategii wymaga efektywnego zarządzania całym 

procesem, w oparciu o przejrzyste i elastyczne mechanizmy monitorowania oraz ewaluacji. 

Istotą systemu zarządzania jest określenie odpowiedzialności poszczególnych podmiotów 

uczestniczących w realizacji Programu oraz wskazanie miarodajnych narzędzi analizy 

postępów na każdym etapie wdrażania. W procesie zarządzania należy uwzględnić również 

możliwość modyfikacji planowanych na poziomie operacyjnym działań, podporządkowanych 

realizacji określonych celów oraz rezultatów.  

System monitorowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasto Chełmża na 

lata 2008-2015 zaprojektowany został w oparciu o sprawozdania okresowe, sporządzane 

corocznie przez Pełnomocnika ds. rewitalizacji. Przedmiotowe sprawozdania pełnią nie tylko 

funkcję informacyjną, ale przede wszystkim stanowią podstawę ewaluacji założeń dokumentu 

i wyznaczają ramy jego aktualizacji.  

Niniejsza aktualizacja Programu została opracowana zgodnie z zaleceniami  

i rekomendacjami zawartymi w sprawozdaniu z realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji 

Gminy Miasto Chełmża na lata 2008-2015 w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. 

przyjętym Uchwałą Nr XVI/119/12 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30.05.2012 r. Mając na 

uwadze powyższe, w przedmiotowym dokumencie wprowadzono następujące zmiany:  

- zmodyfikowano listę projektów realizowanych w ramach Programu, w zakresie 

wartości poszczególnych przedsięwzięć oraz montażu finansowego,  

- w załączniku nr 2 zaktualizowano wartości zadań wskazanych do dofinansowania  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego,  
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- w celu zachowania przejrzystości dokumentu, przedsięwzięcia, których realizacja 

została całkowicie zakończona, przeniesiono na koniec wykazu projektów w załączniku nr 3,  

- powyższą zmianę uwzględniono również w załączniku nr 6,  

- załącznik nr 7 rozszerzono o streszczenie sprawozdania z realizacji Programu  

w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. 

Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji przygotowana została zgodnie  

z Wytycznymi dotyczącymi przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji przyjętymi 

uchwałą nr 70/874/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 września 

2008 r. wraz z późniejszymi zmianami oraz na podstawie innych obowiązujących przepisów 

prawa.  

 Mając na uwadze powyższe podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne. 

 

 


