
 
UCHWAŁA NR VII/54/15 

RADY  MIEJSKIEJ CHEŁM ŻY 

z dnia 17 września 2015 r. 

 

 

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji 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 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072) uchwala  się, co 
następuje:  
 
 
 

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

Miasto Chełmża na lata 2008-2015 za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r., w brzmieniu 

stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chełmży. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

        Przewodniczący 
         Rady Miejskiej 
 
 
                Janusz Kalinowski 
 

 

 



 
 

Uzasadn ien ie  

do uchwały nr VII/54/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 17 września 2015 r. w sprawie 

przyj ęcia sprawozdania z realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasto 

Chełmża na lata 2008 – 2015. 

 

Systematyczne monitorowanie procesu rewitalizacji pozwala na dokonanie oceny 

postępów wdrażania założeń Lokalnego Programu Rewitalizacji oraz przeprowadzenie 

analizy skuteczności podejmowanych przedsięwzięć. Obok gromadzenia i przetwarzania 

informacji z przebiegu realizacji poszczególnych projektów rewitalizacyjnych, stopnia 

osiągniętych wskaźników oraz postępu finansowego, monitoring obejmuje również badanie 

zmian, jakie zachodzą w sferze społecznej, gospodarczej i przestrzennej w obszarze 

wskazanym do rewitalizacji.  

Sporządzane corocznie sprawozdanie z realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji 

Gminy Miasto Chełmża na lata 2008-2015 prezentuje zestawienie wskazanych powyżej 

informacji, w oparciu o które formułowane są wnioski i zalecenia dotyczące aktualizacji 

założeń Programu. Przedmiotowy dokument opracowany został przez Pełnomocnika ds. 

rewitalizacji i zgodnie z przyjętym systemem zarządzania Programem, po zatwierdzeniu przez 

Burmistrza Miasta Chełmży, przedkładany jest Radzie Miejskiej Chełmży.  

Niniejsze sprawozdanie dotyczy przebiegu realizacji Lokalnego Programu 

Rewitalizacji w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 r.  Przedstawione w sprawozdaniu 

rekomendacje i zalecenia powinny zostać uwzględnione w ramach najbliższej aktualizacji 

Programu.  

Mając na uwadze powyższe, podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.  

 

 

 


