Chełmno, dnia 14.07.2016r.
PROTOKÓŁ
Dotyczy: aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Chełmno na lata
2016 – 2023
W dniu 14.07.2016 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta Chełmna /86-200 Chełmno,
ul. Dworcowa 1/, w sali nr 102 odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu zadaniowego
w składzie wg. listy obecności /w załączeniu/ powołanego Zarządzeniem Nr 20/2016
Kierownika Urzędu Miasta Chełmna z dnia 23.05.2016 r. w sprawie powołania Zespołu
zadaniowego do spraw aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Chełmno
na lata 2016 – 2023.

Przedmiotem posiedzenia Zespołu było:

1. Omówienie zasad sporządzania Programów Rewitalizacji i „Zasad programowania
przedsięwzięć rewitalizacyjnych w celu ubiegania się o środki finansowe w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 20142020”. Przedstawiono zasady delimitacji obszarów zdegradowanych oraz obszarów
rewitalizacji. Omówiono kluczowe warunki dla projektów ubiegających się o dofinansowanie
ze środków RPOWKP w schemacie „rewitalizacja”.
2. Kluczowe wnioski z diagnozy obszaru Miasta Chełmna- prezentacja danych.
3. Wstępny podział obszaru miasta na Jednostki Struktury Przestrzeni Miasta wraz
z przedyskutowaniem podziałów spełniających wymogi formalne Urzędu Marszałkowskiego.
Konkluzje:
1. Scalić w jeden obszar następujące jednostki: Obszar 07 Działki Miejskie, Obszar 08
Dworzyska, Obszar 09 Nad Browiną.
2. Z obszaru 04 Dworcowa przenieść: Osiedle im. Jana Pawła II, Osiedle dr Franciszka
Raszei, Osiedle M.C. Skłodowskiej do Obszaru 05 Łunawska.
3. W obszarze 02 Rybaki nie uwzględniać terenów zlokalizowanych za Cmentarzem
Komunalnym i SKR .
4. Uwzględnić w wyznaczonych obszarach tereny nie objęte MPZP.
4. Zaproponowano przyjęcie następujących
zdegradowanych i obszarów rewitalizacji.

wskaźników

do

wyznaczenia

obszarów

Strefa społeczna
Wskaźnik 1.
obszarze.

Udział ludności w wieku poprodukcyjnym w ludności ogółem na danym

Wskaźnik 7. Udział gospodarstw domowych-stałych beneficjentów środowiskowej pomocy
społecznej w liczbie gospodarstw domowych ogółem na danym obszarze.

Wskaźnik 5. Udział bezrobotnych pozostających bez pracy ponad 24 miesiące w ogóle
bezrobotnych na danym obszarze.
Strefa społeczna
Wskaźnik 1.
obszarze

Udział ludności w wieku poprodukcyjnym w ludności ogółem na danym

Wskaźnik 4. Stosunek osób bezrobotnych pozostających bez pracy 12 miesięcy i dłużej
względem ludności w wieku produkcyjnym na danym obszarze
Wskaźnik 6. Udział osób w gospodarstwach domowych korzystających ze środowiskowej
pomocy społecznej w ludności ogółem na danym obszarze
lub
Wskaźnik 7. Udział gospodarstw domowych-stałych beneficjentów środowiskowej pomocy
społecznej w liczbie gospodarstw domowych ogółem na danym obszarze
Strefa gospodarcza
Wskaźnik 20. Wskaźnik liczby zarejestrowanych podmiotów gospodarczych osób fizycznych
na 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym na danym obszarze.
Strefa środowiskowa
Wskaźnik 22. Udział gospodarstw domowych użytkujących tradycyjne piece na paliwa
stałe, będące źródłem tzw. niskiej emisji gazów spalinowych względem ogółu gospodarstw
domowych danego obszaru
Na wniosek Pana Marka Maćkowskiego rozważa się włączenie do analiz wskaźnika nr 18
Liczba przestępstw młodocianych (popełnionych na danym obszarze) na 1000
mieszkańców.
Wykonawca zwrócił się do dysponentów danych z wnioskiem o udostępnienie liczby osób w
wieku produkcyjnym, liczby osób w gospodarstwach domowych korzystających ze
środowiskowej pomocy społecznej oraz liczby przestępstw młodocianych wg stanu na dzień
31.12.2015 r.
Wykonawca zwrócił się do Zespołu Zadaniowego z prośbą o zatwierdzenie wskaźników
przyjętych do analizy.

Protokół sporządziła:
Mariola Stańczyk-Chlebiej
W załączeniu:
 lista obecności członków Zespołu zadaniowego

