UCHWAŁA NR VII/57/2015
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA
z dnia 27 kwietnia 2015 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji
Miasta Inowrocławia na lata 2008-2015
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 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
Miasta Inowrocławia na lata 2008-2015, stanowiące:
1) załącznik nr 1 do uchwały - Przebieg realizacji Programu w okresie objętym
sprawozdaniem - zakończenie perspektywy 2007-2013;
2) załącznik nr 2 - Wykaz zrealizowanych projektów w perspektywie 2007-2013
w ramach LPR.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Inowrocławia.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia
Tomasz Marcinkowski
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/57/2015
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia. 27 kwietnia 2015 r.
Przebieg realizacji Programu w okresie objętym sprawozdaniem - zakończenie
perspektywy 2007-2013.
I. Opis przebiegu realizacji Programu w okresie objętym sprawozdaniem.
Proces rewitalizacji Inowrocławia rozpoczął się w 2007 r., od podjęcia przez Radę
Miejską Inowrocławia uchwały w sprawie opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji
Miasta Inowrocławia na lata 2007-2013. Dnia 27 maja 2009 r. Rada Miejska Inowrocławia
przyjęła uchwałą nr XXXIII/464/2009 Lokalny Program Rewitalizacji Miasta
Inowrocławia na lata 2008-2015. Program ten był trzykrotnie aktualizowany (aktualizacje:
uchwała nr XXXVI/513/2009 z dnia 30 września 2009 r., uchwała nr XLIV/617/2010 r.
i uchwała nr XIV/176/2011 z dnia 27 października 2011 r.).
LPR to narzędzie koordynujące działania rewitalizacji na poziomie lokalnym, dzięki
któremu Miasto mogło ubiegać się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej oraz
podjąć starania o wsparcie finansowe projektów realizowanych w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013,
z Osi Priorytetowej 7. „Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających
odnowy”, działanie 7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast.
Miasto Inowrocław w perspektywie programowania na lata 2007-2013 otrzymało
wsparcie finansowe w wysokości 4 971 642 euro, tj. 17 723 903,73 zł, co stanowiło 70%
maksymalnego udziału środków RPO na poziomie projektu, a 30% to środki z budżetu
gminy.
Przebieg realizacji projektów w roku 2010.
I. Marzec 2010 r. - złożenie pierwszych wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie:
1) Centrum Sztuki – adaptacja kamienicy w centrum miasta,
2) Adaptacja pomieszczeń muzeum na potrzeby Kujawskiego Centrum Kultury,
3) Poprawa trakcyjności turystycznej i funkcjonalnej centrum miasta,
4) Aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez sport na osiedlu Błonie,
5) Poprawa systemu bezpieczeństwa osób mieszkających przy ul. Pakoskiej
i Magazynowej.
II. Czerwiec 2010 r. - złożono następujące wnioski:
6) Integracja zawodowa i społeczna mieszkańców,
7) Wspieranie osób niepełnosprawnych intelektualnie - utworzenie Środowiskowego
Domu Samopomocy,
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Powyższe wnioski zyskały pozytywną ocenę formalną oraz merytoryczną Instytucji
Zarządzającej. Podpisano umowy o dofinansowanie projektów w dwóch terminach
30 września 2010 r. (wnioski złożone w marcu) oraz 30 grudnia 2010 r. (wnioski złożone
w czerwcu).
II. Działania inwestycyjne projektów obejmowały:
1. Centrum Sztuki – adaptacja kamienicy w centrum miasta - wymiana dachu,
stropów, instalacji elektrycznej, c.o., wodno-kanalizacyjnej, stolarki okiennej i drzwiowej,
poprawiono izolację fundamentów. Wykonano projekt zagospodarowania podwórza oraz
dostarczono wodę.
2. Adaptacja pomieszczeń muzeum na potrzeby Kujawskiego Centrum Kultury
- przeprowadzono modernizację budynku wraz z rozbudową wejścia. We wrześniu 2009 r.
rozpoczęto termomodernizację i remont pomieszczeń budynku Teatru Miejskiego, a prace
inwestycyjne zostały zakończone we wrześniu 2010 r. Na pierwszym piętrze mieści się
Instytut Prymasa Józefa Glempa, z licznymi pamiątkami przekazanymi przez Prymasa.
Pomieszczenia piwniczne zostały zagospodarowane na multimedialną ekspozycję
nawiązującą do tradycji kopalni soli w Inowrocławiu, zainstalowano oświetlenie
i klimatyzację oraz zamontowano windę dla osób niepełnosprawnych.
3. Poprawa atrakcyjności turystycznej i funkcjonalnej centrum miasta - wykonano
nawierzchnię Rynku oraz modernizację chodników, ulic przyległych wraz z oświetleniem.
Nawierzchnię Rynku, ulicy Królowej Jadwigi i placu Klasztornego wykonano z płyt
granitowych, w które wmurowano płyty z brązu przedstawiające wizerunki najciekawszych
miejsc w mieście. Na Rynku wybudowano nową fontannę z elementami muzycznymi
i postawiono posąg Świętej Królowej Jadwigi - patronki miasta. Na ulicy Świętego Ducha
ustawiono tramwaj symbolizujący „dawny” środek lokomocji, przypominający historię
miasta. W ramach projektu zmodernizowano alejki i nawierzchnię skweru Leona
Wyczółkowskiego, zamontowano lamy oświetleniowe oraz ławki parkowe i kosze na śmieci.
Na jego terenie utworzono oczko wodne z kaskadą i drewnianym mostkiem. Podobne prace
renowacyjne przeprowadzono w obrębie skweru Obrońców Inowrocławia.
4. Wspieranie osób niepełnosprawnych intelektualnie - utworzenie Środowiskowego
Domu Samopomocy - poprzez remont i modernizację przystosowano około 285 m2
powierzchni budynku dla osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz udostępniono
przestrzeń miejską osobom niepełnosprawnym - remont ulicy Bolesława Krzywoustego,
a wcześniej ulicy Władysława Łokietka.
5. Integracja zawodowa i społeczna mieszkańców - remont i przekształcenie
pomieszczeń na mieszkania chronione dla osób starszych i niepełnosprawnych. W budynku
zostały wydzielone pomieszczenia na kuchnię, toaletę i pomieszczenia mieszkalne.
Wykonano instalację elektryczną, c.o., wodno-kanalizacyjną, stolarkę okienną i drzwiową
oraz ocieplono budynek.
6. Aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez sport na Osiedlu Błonie - wykonano prace
polegające na modernizacji boiska sportowego wraz z budową miasteczka ruchu drogowego,
przebudowano dojazd do szkoły - prace inwestycyjne zakończono w 2010 r. (2011 r.promocja).
7. Poprawa systemu bezpieczeństwa osób zamieszkałych przy ulicy Pakoskiej
i Magazynowej - zaprojektowanie i wykonanie mini boiska i mini placu zabaw dla
najmłodszych mieszkańców.
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2010 r. - przedłożenie Instytucji Zarządzającej pierwszych wniosków o płatność
pośrednią.
- rozpoczęto pośrednie rozliczenia wniosków o płatność beneficjenta,
Przebieg realizacji projektów w roku 2010.
1. Centrum Sztuki – adaptacja kamienicy w centrum miasta - zakończono realizację
inwestycji, zamontowano windę oraz przeprowadzono promocję projektu. Projekt ukończono
w 2011 roku.
2. Adaptacja pomieszczeń muzeum na potrzeby Kujawskiego Centrum Kultury
- montaż windy osobowej oraz telebimu, promocja projektu. Projekt ukończony w 2011 r.
3. Poprawa atrakcyjności turystycznej i funkcjonalnej centrum miasta - kontynuacja
prac polegających na wykonaniu nawierzchni Rynku, ulicy Królowej Jadwigi, placu
Klasztornego oraz skweru Leona Wyczółkowskiego i skweru Obrońców Inowrocławia oraz
ustawienie posągów żaczków i makiety klasztoru franciszkanów, wyposażenie w małą
architekturę i zieleń, montaż kamery i hot-spot, promocja projektu. Projekt ukończony
w 2011 r.
4. Wspieranie osób niepełnosprawnych intelektualnie - utworzenie ŚDS - zakończono
prace remontowe oraz przeprowadzono promocję projektu. Projekt ukończony w 2011 r.
5. Integracja zawodowa i społeczna mieszkańców - zakończono prace remontowe,
przeprowadzono promocję projektu. Projekt ukończony w 2011 r.
6. Aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez sport na Osiedlu Błonie
- przeprowadzono promocję projektu (prace inwestycyjne zakończono w 2010 r.). Projekt
całkowicie ukończony w 2011 r.
7. Poprawa systemu bezpieczeństwa osób zamieszkałych przy ulicy Pakoskiej
i Magazynowej- zamontowano kamerę oraz przeprowadzono promocję projektu. Projekt
ukończony w 2011 r.
2011 r. - całkowicie rozliczono projekt pn. Aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez
sport na osiedlu Błonie, wartość projektu 1 016 383,80 zł, dofinansowanie z EFRR
- 711 177,23 zł.
- częściowe rozliczenie pozostałych wniosków o płatność beneficjenta.
Przebieg realizacji projektów w roku 2012
Działania inwestycyjne oraz promocję projektów wykazanych powyżej, ujętych
w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Inowrocławia na lata 2008-2015, zakończono
w 2011 r. Rok 2012, 2013 i 2014, to okres rozliczeń finansowych, przeprowadzanie audytów
i kontroli wykonywanych przez Instytucję Zarządzającą.
2012 r. - złożenie ostatniego wniosku o dofinansowanie z EFRR WK-P projektu pn.
Uciepłowienie centrum miasta Inowrocławia, który uzyskał pozytywną ocenę formalną
i merytoryczną Instytucji Zarządzającej.
- całkowicie rozliczono trzy projekty :
1. Integracja zawodowa i społeczna mieszkańców - 2 908 529,38 zł, dofinansowanie
z EFRR - 2 035 606,37 zł.
2. Wspieranie osób niepełnosprawnych intelektualnie - utworzenie ŚDS - wartość
projektu 2 819 164,33 zł, dofinansowanie z EFRR - 1 698 911,95 zł.
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3. Poprawa systemu bezpieczeństwa osób zamieszkałych przy ulicy Pakoskiej
i Magazynowej - wartość projektu 229 314,43 zł, dofinansowanie z EFRR – 160 520,10 zł
- częściowe rozliczenie pozostałych wniosków o płatność beneficjenta.
Przebieg realizacji projektów w roku 2013
2013 r. - zakończono prace inwestycyjne i promocję projektu pn. Uciepłowienie
centrum miasta Inowrocławia,
- całkowicie rozliczono projekt pn. Adaptacja pomieszczeń muzeum na potrzeby
Kujawskiego Centrum Kultury - wartość projektu 3 728 011,41 zł, dofinansowanie
z EFRR - 2 082 775,47 zł.
Przebieg realizacji projektów w roku 2014
- całkowicie rozliczono projekty:
1. Uciepłowienie centrum miasta Inowrocławia - wartość projektu 2 466 884,25 zł,
dofinansowanie z EFRR - 1 233 026,59 zł,
2. Poprawa atrakcyjności turystycznej i funkcjonalnej centrum miasta - wartość
projektu 11 151 039,65zł, dofinansowanie z EFRR – 7 623 299,86 zł,
- w grudniu - zapowiedziano kontrolę projektu pn. Centrum Sztuki – adaptacja
kamienicyw centrum miasta - wartość projektu 3 042 778,87 zł, dofinansowanie z EFRR 1 824 482,15 zł, co wiąże się z zakończeniem finansowym projektu.
II. Podsumowanie przeprowadzonej rewitalizacji w perspektywie 2007-2013
Dzięki wsparciu Unii Europejskiej w 2013 r. zakończono rzeczową realizację ośmiu
projektów, ujętych w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Inowrocławia na lata 20082015. Po zakończeniu każdego z projektów, przeprowadzano audyty i kontrole z Urzędu
Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy i Biura Kontroli Wdrażania RPO, Departamentu
Wdrażania RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
W ich ramach zbadano zakres:
- prawidłowości zgodności danego projektu z umową o dofinansowanie oraz
zgodności z warunkami dotyczącymi jej przeznaczenia, wykorzystania i zakładanych
celów wpisanych jako wskaźniki planowanych produktów i rezultatów (art. 16 ust. 2 pkt
a Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006),
- prawidłowości
zapisów
księgowych
z dokumentami
dowodowymi
przechowywanymi przez beneficjenta (art. 16 ust. 2 pkt b Rozporządzenia Komisji (WE)
nr 1828/2006),
- zgodności wydatków z zasadami wspólnotowymi i krajowymi (art. 16 ust. 2 pkt
c Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006),
- zgodności z zasadami kwalifikowalności określonymi w przepisach unijnych
i krajowych,
- zgodności z zasadami dotyczącymi zamówień publicznych i regulaminami postępowania
w poszczególnych trybach przetargów,
- zgodności wydatków z zasadami ochrony środowiska i zasadami dotyczącymi
pomocy publicznej,
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- prawidłowości obowiązków wynikających z zakresu informacji, promocji
i zasad eliminujących nierówność płci,
- prawidłowości wypłaconego beneficjentowi
80 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006).

wkładu

publicznego

(art.

W ramach badanego obszaru czynnościami objęto całą dokumentację, tj. wnioski,
umowy o dofinansowanie wraz z załącznikami, wnioski o płatność pośrednią i końcową wraz
z fakturami VAT, umowy zawarte z poszczególnymi wykonawcami, decyzje zatwierdzające
projekty budowlane, pozwolenia na budowę i inne, dzienniki budowy, protokoły odbioru
końcowego, postępowania przetargowe wraz z wnioskami o wszczęcie postępowania,
ogłoszeniami, Specyfikacjami Istotnych Warunków Zamówienia, ofertami i umowami.
W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych, w każdym z powyższych
zakresów wykazano, że inwestycje zrealizowano zgodnie z założeniami projektowymi,
przygotowano je z należytą starannością, w szczególności ponosząc wydatki celowo,
rzetelnie, racjonalnie i oszczędnie, zapewniono właściwy nadzór nad ich realizacją.
Osiągnięto zamierzone cele, efekty i rezultaty.
Do końca 2014 r. przeprowadzono audyt wszystkich projektów wykonanych
w ramach Osi priorytetowej 7. „Wspieranie przemian w miastach i w obszarach
wymagających odnowy”, działanie 7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast,
w których nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.
Łącznie z tytułu rewitalizacji, do budżetu Miasta wpłynęło 17 521 461,53 zł
dofinansowania z Unii Europejskiej (przyznanych było 17 723 903,73 zł) w tej kwocie ujęte
są również projekty miękkie. Całkowita wartość projektów, w tym miękkich, wyniosła
27 926 479,73 zł.
Pozyskana na rewitalizację dotacja z Unii Europejskiej, pozwoliła nie tylko odnowić
tkankę miejską, parki, skwery, budynki, drogi i kanalizację, ale przede wszystkim włączyła do
dyskusji mieszkańców, zmieniła ich myślenie i podniosła jakość ich życia. Zaobserwowano
spadek przestępstw i wykroczeń, poza zdarzeniami drogowymi i przestępstwami
gospodarczymi, ograniczono liczbę osób korzystających z zasiłków pomocy społecznej,
zmniejszyła się również liczba postępowań eksmisyjnych. Inowrocław był najczęściej
nagradzanym miastem, poza Solankami, również w plebiscycie „Wielkie Odkrywanie Polski.
Perły w koronie województwa kujawsko-pomorskiego 2011 r.” w kategorii „Atrakcja
turystyczna,” zwyciężyła fontanna inowrocławskiego Rynku. Miasto pięknieje, zdobywa
uznanie w kraju i poza granicami.
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/57/2015
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 27 kwietnia 2015 r.
Wykaz zrealizowanych projektów w perspektywie 2007-2013, w ramach LPR.

Wartość
całkowita
projektu

Źródła finansowania

Okres
realizacji
projektu

Obszar
wsparcia

Nazwa projektu

Obszar
I

1.
Centrum Sztuki adaptacja kamienicy
w centrum miasta

Gmina
Miasto
Inowrocław

3 042 778,87

1 218 296,72

1 824 482,15

-

2009-2011

Obszar
I

2.
Adaptacja pomieszczeń
muzeum na potrzeby
Kujawskiego Centrum
Kultury

Gmina
Miasto
Inowrocław

3 728 011,41

1 645 235,94

2 082 775,47

-

2008 - 2011

Obszar
I

3.
Poprawa atrakcyjności
turystycznej
i funkcjonalnej centrum
miasta

Gmina
Miasto
Inowrocław

Obszar
I

Beneficjent

4.
Uciepłowienie centrum
miasta Inowrocławia
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Gmina
Miasto
Inowrocław

11 151 039,65

2 466 884,25

własne

2 927 739,79

1 233 857,66

EFRR
(do 70% kosztów
kwalifikowalnych)

7 623 299,86

1 233 026,59

Inne

Powiat
600 000

-

Wskaźniki na
jakie projekt
oddziaływuje
Wysoki
poziom
przestępczości
i naruszeń
prawa
Wysoki
poziom
przestępczości
i naruszeń
prawa

2007-2012

Wysoki
poziom
przestępczości
i naruszeń
prawa

2011-2013

Wysoki
poziom
przestępczości
i naruszeń
prawa
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Obszar
I

5.
Obszar przyjazny
dzieciom

Gmina
Miasto
Inowrocław

124 445,61

-

-

OSiR
124 445,61

SUMA 1

20 513 159,79

7 025 130,11

12 763 584,07

724 445,61

2008

Wysoki
poziom
przestępczości
i naruszeń
prawa

Okres
realizacji
projektu

Wskaźniki na
jakie projekt
oddziaływuje

2013

Wysoki
poziom
przestępczości
i naruszeń
prawa

2011

Wysoki
poziom
przestępczości
i naruszeń
prawa

Działania rewitalizacyjne społeczne Obszar I
Obszar
wsparcia

Obszar
I

Obszar
I

Nazwa projektu

Beneficjent

1.
Centrum Sztuki adaptacja kamienicyw
centrum miasta
1. Origami – sztuka bez
tajemnic
2. Okiem obiektywu
3. Studio artystyczne
4. Szkoła rytmu
2.
Adaptacja pomieszczeń
muzeum na potrzeby
Kujawskiego Centrum
Kultury
1. Moja praca –
szkolenia i warsztaty dla
osób bezrobotnych
2. Multiwiedza –
organizowany w filiach
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Kujawskie
Centrum
Kultury (
były IDK)

Wartość
całkowita
projektu

31.000
45.000
31.000
14.500

Źródła finansowania
własne

EFRR
(do 70% kosztów
kwalifikowalnych)

31.000
45.000
31.000
14.500

-

Inne

Biblioteka
Miejska im.
Jana
Kasprowicz
a

-

-

-

Projekty
zrealizowane
przez Orange
Polska

SUMA 2
SUMA 1+2

121 500
20 634 659,79

121 500
7 146 630,11

0
12 763 584,07

0
724 445,61
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Działania rewitalizacyjne Obszar II
Obszar
wsparcia

Nazwa projektu

Beneficjent

Wartość
całkowita
projektu

Źródła finansowania
własne

EFRR
(do 70% kosztów
kwalifikowalnych)

Inne

Obszar
II

6.
Integracja zawodowa
i społeczna
mieszkańców

Gmina
Miasto
Inowrocław

Obszar
II

7.
Wspieranie osób
niepełnosprawnych
intelektualnie utworzenie
Środowiskowego Domu
Samopomocy

Gmina
Miasto
Inowrocław

Obszar
II

8.
Aktywizacja dzieci
i młodzieży poprzez
sport na Osiedlu Błonie

Gmina
Miasto
Inowrocław

1 016 383,80

255 206,57

711 177,23

50 000

SUMA 1

6 744 077,51

1 948 381,96

4 445 695,55

350 000

2 908 529,38

2 819 164,33

872 923,01

820 252,38

2 035 606,37

1 698 911,95

-

300 000

Okres
realizacji
projektu

Wskaźniki na
jakie projekt
oddziaływuje

2010-2011

Wysoki
poziom
ubóstwa
i wykluczeni
Wysoka stopa
długotrwałego
bezrobocia

2008-2011

2009-2011

Wysoki
poziom
ubóstwa
i wykluczeni

Wysoki
poziom
przestępczości
i naruszeń
prawa

Działania rewitalizacyjne społeczne Obszar II
Obszar
wsparcia

Nazwa projektu

Beneficjent

Id: 6741C5B9-21A2-4F04-8742-770A01569619. Podpisany

Wartość
całkowita
projektu

Źródła finansowania
własne

EFRR
(do 70% kosztów
kwalifikowalnych)

Inne

Okres
realizacji
projektu

Wskaźniki na
jakie projekt
oddziaływuje
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Obszar
II

6.
Integracja zawodowa
i społeczna
mieszkańców

Miejski
Ośrodek
Pomocy
Społecznej

Obszar
II

7.
Wspieranie osób
niepełnosprawnych
intelektualnie utworzenie
Środowiskowego Domu
Samopomocy

Miejski
Ośrodek
Pomocy
Społecznej

166 766,19

-

-

166 766,19

SUMA 2
SUMA 1+2

318 428,00
7 062 505,51

0
1 948 381,96

151 661,81
4 597 357,36

166 766,19
516 766,19

151 661,81

-

151 661,81

-

2013

2011

Wysoki
poziom
ubóstwa
i wykluczeni
Wysoka stopa
długotrwałego
bezrobocia
Wysoki
poziom
ubóstwa
i wykluczeni

Działania rewitalizacyjne Obszar III
Obszar
wsparcia

Nazwa projektu

Obszar
III

9.
Poprawa systemu
bezpieczeństwa osób
mieszkających przy ul.
Pakoskiej
i Magazynowej

Beneficjent

Gmina
Miasto
Inowrocław
SUMA 1
SUMA
RAZEM

Id: 6741C5B9-21A2-4F04-8742-770A01569619. Podpisany

Wartość
całkowita
projektu

Źródła finansowania
własne

EFRR
(do 70% kosztów
kwalifikowalnych)

Inne

229 314,43

68 794,33

160 520,10

-

229 314,43

68 794,33

160 520,10

0

27 926 479,73

9 163 806,40

17 521 461,53

1 241 211,80

Okres
realizacji
projektu

Wskaźniki na
jakie projekt
oddziaływuje

2009-2011

Wysoki
poziom
przestępczości
i naruszeń
prawa
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Uzasadnienie
Przyjęcie i realizacja Lokalnnego Programu Rewitalizacji pozwoliła Miastu
Inowrocław na ubieganie się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej oraz podjęcie
starań o wsparcie finansowe projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, z Osi Priorytetowej
7. „Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy”, działanie 7.1
Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast.
Obowiązek przedkładania Radzie Miejskiej Inowrocławia corocznych sprawozdań z
realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji wynika z § 2 uchwały nr XXXIII/464/2009 z dnia
27 maja 2009 r. w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Inowrocławia na lata
2008-2015.
W sprawozdaniu przedstawiony został opis przebiegu realizacji Programu w okresie
objętym sprawozdaniem, uwzględniający złożone wnioski aplikacyjne o dofinansowanie oraz
przebieg realizacji projektów w poszczególnych latach. Nadto w załączniku nr 2 do uchwały
przedstawiony został wykaz projektów w perspektywie 2007-2013 w ramach LPR ze
wskazaniem całkowitej wartości każdego z realizowanych projektów oraz źródeł ich
finansowania. Materiał przedstawiony w załącznikach do uchwały przygotował Wydział
Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich.
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
do włącznej właściwości rady gminy należy w szczególności przyjmowanie sprawozdań
z działalności wójta (burmistrza, prezydenta miasta).
Wobec powyższego wywołanie uchwały stało się zasadne. Inicjatorem wywołania
uchwały jest Prezydent Miasta Inowrocławia
Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia
Tomasz Marcinkowski
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