Chełmno, dnia 01.08.2016r.
PROTOKÓŁ
Dotyczy: aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Chełmno na lata
2016 – 2023
W dniu 01.08.2016 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta Chełmna /86-200 Chełmno,
ul. Dworcowa 1/, w sali nr 102 odbyło się drugie 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 były:

1. Prezentacja zebranych danych statystycznych dla poszczególnych JSPM.
2. Prezentacja obszarów po przeprowadzonej analizie wskaźnikowej
3. Wytypowanie obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji.

Konkluzje:
1) Zastosowano następujące wskaźniki obligatoryjne do identyfikacji obszarów kryzysowych:


(W1) Udział ludności w wieku poprodukcyjnym w ludności ogółem na danym
obszarze;



(W3) Udział bezrobotnych w ludności w wieku produkcyjnym na danym obszarze;



(W6)Udział osób w gospodarstwach domowych korzystających ze środowiskowej
pomocy społecznej w ludności ogółem na danym obszarze;



(W18)Liczba przestępstw młodocianych (popełnionych na danym obszarze) na 1000
mieszkańców;



(W20) Wskaźnik liczby zarejestrowanych podmiotów gospodarczych osób fizycznych
na 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym na obszarze;
oraz wskaźniki dodatkowe:




(W22) Liczba tradycyjnych piecy na paliwa stałe względem ogólnej liczby ludności na
obszarze
(WA1)Udział bezrobotnych z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej w ludności w
wieku produkcyjnym.

Wskaźniki zostały zaakceptowane przez Zespół Zadaniowym jednogłośnie.

2) Zdefiniowano następujące obszary zdegradowane:
1. JSPM 01 Stare Miasto
2. JSPM 02 Rybaki
3. JSPM 04 Dworcowa
3) Zgodnie z wariantem 1 „Zasad regionalnych w zakresie rewitalizacji RPO WKP na lata
2014-2020” wytyczono obszary rewitalizacji:
1. JSPM 01 Stare Miasto
2. JSPM 02 Rybaki
3. JSPM 04 Dworcowa

W przypadku JSPM 04 Dworcowa przeanalizowano dodatkowo teren wg Wariantu 2przyjmując założenie, że włączenie obrębu jest konieczne ze względu na powiązania
funkcjonalno-przestrzenne z JSPM 01 Stare Miasto. Dodatkowo jest to jednostka strukturalna
skupiająca 29% mieszkańców miasta i realizowane tam działania zapewnią efekty
rewitalizacyjne i szerokie oddziaływanie społeczne.
4) Wykonawca poinformował o tym, że w II połowie sierpnia odbędą się otwarte spotkania
dla mieszkańców, których tematem będzie informacja o celach prowadzonych prac,
przybliżenie tematu rewitalizacji oraz omówienie wyników przeprowadzonej diagnozy oraz
delimitacji. Odbędzie się też nabór kart projektów stanowiących narzędzia do rozwiązania
zdiagnozowanych problemów.

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

