UCHWAŁA NR XVIII/144/12
RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM
Z DNIA 22 MARCA 2012 ROKU
W SPRAWIE: ZMIAN W LOKALNYM PROGRAMIE REWITALIZACJI SOLCA
KUJAWSKIEGO NA LATA 2010-2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591)1

RADA MIEJSKA W SOLCU KUJAWSKIM
UCHWALA, CO NASTĘPUJE:
§1
W Lokalnym Programie Rewitalizacji Solca Kujawskiego na lata 2010-2015, uchwalonym
Uchwałą Nr XXXIII/266/09 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 18 grudnia 2009 r.,
zwanym dalej „LPR” wprowadza się następujące zmiany:
1) Tabela nr 9 „Plan finansowy na lata 2010-2015” otrzymuje brzmienie zgodnie z
załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
2) W załączniku nr 3 do LPR „Wykaz projektów” zmienia się tabelę „Działania
rewitalizacyjne 2010-2015”, która otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2
do niniejszej uchwały,
3) W załączniku nr 4 do LPR „Opis projektów” zmienia się:
a) „Projekt nr 1 – Projekt podstawowy”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z
załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
b) „Projekt nr 2 – Projekt podstawowy”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z
załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
c) „Projekt nr 3 – Projekt podstawowy” który otrzymuje brzmienie zgodnie z
załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
d) „Projekt nr 4 – Projekt dodatkowy (rezerwowy)” który otrzymuje brzmienie
zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Solec Kujawski.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XVIII/144/12
RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM
Z DNIA 22 MARCA 2012 ROKU
W SPRAWIE ZMIAN W LOKALNYM PROGRAMIE REWITALIZACJI SOLCA
KUJAWSKIEGO NA LATA 2010-2015
___________________________________________________________________________
W związku z możliwością otrzymania wsparcia finansowego w ramach RPO
Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach osi priorytetowej „Wspieranie przemian w
miastach i obszarach wymagających odnowy”, działania 7.1. Rewitalizacja zdegradowanych
dzielnic miast opracowano i uchwalono Lokalny Program Rewitalizacji Solca Kujawskiego
na lata 2010-2015, zwany dalej LPR.
W LPR wskazano obszar przeznaczony do wsparcia, na podstawie przeprowadzonej
diagnozy w oparciu o kryteria ustalone dla programu rewitalizacji.
Przeprowadzona analiza wskaźników, dla poszczególnych obszarów wykazała, że najbardziej
zdegradowanym obszarem jest o/ Staromiejskie i ono wymaga zrewitalizowania z uwagi na:


niestabilne trendy demograficzne,



niski poziom aktywności gospodarczej,



niski poziom wartości zasobu mieszkaniowego,



wysoki poziom przestępczości wśród nieletnich ( 13-17 lat).

W oparciu o te wskaźniki wybrano projekty, których realizacja spowoduje poprawę ww.
wskaźników, co w konsekwencji doprowadzi do odnowy i ożywienia obszaru wskazanego,
jako problemowy do zrewitalizowania.
Biorąc pod uwagę ww. wskaźniki , gmina zaproponowała do realizacji następujące projekty:


Adaptacja budynku po byłej hali targowej na Centrum Aktywności i Edukacji –
projekt został zrealizowany,



Stworzenie strefy rekreacji i wypoczynku na terenie Parku Miejskiego w Solcu
Kujawskim – z czego 1 etap tj. projekt pn.

Miasteczko komunikacyjne został

zrealizowany,


Rozbudowa Soleckiego Centrum Kultury – rozpoczęto realizację projektu.

Oprócz projektów infrastrukturalnych, wskazano do realizacji także projekty tzw. miękkie,
mające na celu aktywizację lokalnej społeczności i podniesienie poziomu edukacji dzieci i
młodzieży, które są realizowane.
Proponowane do wprowadzenia w LPR zmiany dotyczą rozbudowy Soleckiego
Centrum Kultury i polegają na połączeniu

projektu rezerwowego pn. „Rozbudowa

Soleckiego Centrum Kultury w ramach reawitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich w
Solcu Kujawskim etap II.” z projektem podstawowym pn. „Rozbudowa Soleckiego Centrum
Kultury w ramach reawitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich w Solcu Kujawskim
etap I.” Odrębna realizacja ww. projektów nie gwarantuje uzyskania przez gminę wskaźników
określonych w LPR. Zakres przedmiotowy ww.

projektów nie ulega zmianie. Ponadto

zaktualizowano koszt całkowity i źródła finansowania projektu pn. „Stworzenie strefy
rekreacji i wypoczynku na terenie parku miejskiego w Solcu Kujawskim w ramach
rewitalizacji – I etap” oraz projektu pn.”Adaptacja budynku po byłej hali targowej na
Centrum Aktywności i Edukacji w ramach rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich
w Solcu Kujawskim”.
W celu otrzymania przez naszą Gminę wsparcia finansowego na realizację ww.
projektów należy podjąć stosowną uchwałę zatwierdzającą zmianę w Lokalnym Programie
Rewitalizacji Solca Kujawskiego na lata 2010-2015. Podjęta uchwała przekazana zostanie
do oceny formalnej i merytorycznej do Urzędu Marszałkowskiego.
Biorąc pod uwagę powyższe , podjęcie nn. uchwały jest zasadne i celowe.

