
 
UCHWAŁA NR VII/55/15 

RADY  MIEJSKIEJ CHEŁM ŻY 

z dnia 17 września 2015 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 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072) 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 XXXIV/255/14 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 10 lipca 2014 

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 VII/55/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 17 września 2015 r. w sprawie 
aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasto Chełmża na lata 2008 – 
2015. 
 

Zgodnie z przyjętym systemem zarządzania, monitorowania i ewaluacji, Lokalny 

Program Rewitalizacji Gminy Miasto Chełmża na lata 2008-2015 aktualizowany jest co 

najmniej raz w roku kalendarzowym, w oparciu o wnioski i zalecenia sformułowane na 

podstawie analizy przebiegu wdrażania działań rewitalizacyjnych.  

Systematyczne monitorowanie postępów realizacji poszczególnych zadań 

zaplanowanych w ramach Programu oraz sytuacji społeczno-ekonomicznej obszaru 

wskazanego do rewitalizacji, pozwala na wczesną identyfikację wszelkich trudności 

i potencjalnych zagrożeń dla urzeczywistnienia zakładanych rezultatów rewitalizacji. 

Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji w kolejnych latach obowiązywania, 

umożliwia modyfikację i dostosowanie kierunków interwencji, w celu wyeliminowania lub 

zminimalizowania zdiagnozowanych problemów. Wszelkie zmiany dokonywane w 

Programie podporządkowano osiągnięciu jak najlepszych efektów podejmowanych działań i 

jak najszerszej realizacji celu głównego.  

Zmiana treści Programu, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały, 

została opracowana z uwzględnieniem zaleceń i rekomendacji wskazanych w sprawozdaniu 

z realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasto Chełmża na lata 2008-2015 

w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. Mając na uwadze informacje przedłożone 

w powyższym dokumencie, w ramach przedmiotowej aktualizacji Programu wprowadzono 

następujące zmiany: 

– zmodyfikowano listę przedsięwzięć realizowanych w ramach Programu, w 

zakresie wartości poszczególnych projektów oraz zastosowanego montażu 

finansowego. Powyższą zmianę ujęto zarówno w planie finansowym realizacji 

działań, jak również w  załącznikach nr 3 oraz nr 6,  

– w celu zachowania przejrzystości dokumentu, przedsięwzięcia, których realizacja 

została całkowicie zakończona, przeniesiono na koniec wykazu projektów,  

– powyższą zmianę uwzględniono również w załącznikach nr 3 oraz nr 6,  

– treść załącznika nr 7 uzupełniono o streszczenie sprawozdania z realizacji 

Programu w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.  
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Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji została opracowana w oparciu  

o określoną dla przedmiotowego dokumentu metodologię monitorowania i wdrażania, 

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.  


