UCHWAŁA NR XIX/138/16
RADY GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI
z dnia 8 marca 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2008 2020
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515
ze zm.1)), Rada Gminy uchwala co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XVI/215/08 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 25 lipca 2008 roku w sprawie
przjęcia Strategii Rozwoju Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2008 - 2020 w Strategii Rozwoju Gminy
Aleksandrów Kujawski na lata 2008-2020 stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały zmienionej wprowadza się
następujące zmiany:
1. W części 2.10 Zagospodarowanie przestrzenne dodaje się pkt 2.10.1, który otrzymuje brzmienie: "2.10.1
Poprawa ładu przestrzennego i rewitalizacja gminy Rewitalizacja jest ważną częścią myślenia o rozwoju gminy i
powinna stać się kluczowym programem społecznym i gospodarczym w odniesieniu do zidentyfikowanych tam
obszarów problemowych. Służy podniesieniu atrakcyjności danego obszaru dla podmiotów gospodarczych i
potencjalnych nowych jego mieszkańców, jak również wsparciu rozwoju kapitału społecznego oraz podniesieniu
jakości życia mieszkańców. Zidentyfikowanie obszarów problemowych o negatywnych zjawiskach natury
społecznej, gospodarczej, przestrzennej, środowiskowej i funkcjonalnej oraz wskazanie potencjalnych sposobów
ich zniwelowania w kontekście nadania tym obszarom nowej jakości funkcjonalnej i zapewnienia warunków do ich
zrównoważonego rozwoju nastąpi w Lokalnych/Gminnych Programach Rewitalizacji, do opracowania których
będą zobowiązane wszystkie jednostki samorządu terytorialnego, chcące prowadzić procesy rewitalizacyjne.
Realizacja celów Strategii Rozwoju Gminy Aleksandrów Kujawski będzie możliwa poprzez zaplanowanie
priorytetów, które będą budowały sieć właściwych powiązań i będą wpływały na realizację celu głównego
oraz celów szczegółowych. W gminie Aleksandrów Kujawski zidentyfikowano główne obszary problemowe
wymagające rewitalizacji:
1. Brak strategii rozwoju turystyki na terenie gminy;
2. Potrzeba rozwoju bazy lokalowej dla kultury;
3. Potrzeba zrewitalizowania obiektów zabytkowych (parków, dworów itp.);
4. Stworzenie korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości;
5. Zagospodarowanie terenów niewykorzystanych, niezagospodarowanych na miejsca rekreacji dla różnych
grup wiekowych mieszkańców;
6. Niedostateczna ilość dozbrojonych gruntów pod inwestycje;
7. Niedostatecznie rozwinięta sieć kanalizacyjna na terenach rozwojowych gminy;
8. Brak sieci gazowej na terenie gminy;
9. Zła jakość nawierzchni na wielu odcinkach dróg powiatowych i gminnych;
10. Niedostateczna ilość chodników i ścieżek rowerowych;
11. Mała ilość odnawialnych źródeł energii ;
12. Niewystarczający dostęp do szerokopasmowego Internetu na terenach rzadziej zaludnionych;
13. Brak rozwiniętej sieci światłowodowej;
14. Przestarzała, zaniedbana sieć melioracyjna i za mała ilość punktów retencji wody;
15. Zagrożenie powodzią na terenach położonych wzdłuż Wisły;
16. Mała ilość i zły stan techniczny mieszkań komunalnych oraz socjalnych;
1) Zmiany

wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1045 i poz. 1890.
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17. Zbyt duży obszar objęty formami ochrony przyrody (natura 2000, obszary chronionego krajobrazu);
18. Duża liczba osób korzystających z pomocy społecznej;
19. Bezrobocie zwłaszcza wśród kobiet;
20. Potrzeba stworzenia warunków do rozwoju form opieki nad dziećmi do lat 3;
21. Niewystarczająca i niedostosowana do potrzeb niektórych miejscowości infrastruktura społeczna, w tym
szkolna, sportowa, kulturalna;
22. Potrzeba wzbogacenia szerszej oferty spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży;
23. Mały dostęp do lekarzy specjalistów;
24. Brak infrastruktury pomocowej na terenie gminy (dzienne domy pobytu, jadłodajnie, noclegownie,
świetlice wsparcia dzieci i młodzieży itp.);
25. Potrzeba utrzymania osób starszych i niepełnosprawnych w środowisku zamieszkania i umożliwienie im,
udziału w życiu społecznym;
26. Przeciwdziałanie bezrobociu, ubóstwu, uzależnieniom, poprzez m.in. działania szkoleniowe, doradcze,
warsztaty w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego, tworzenie grup wparcia i programy korekcyjnoedukacyjne dla sprawców przemocy;
27. Poradnictwo psychologiczne, doradztwo dla rodzin dysfunkcyjnych i niezaradnych życiowo poprzez
warsztaty kompetencji rodzicielskich wzrost kompetencji rodzicielskich;
28. Rozwój organizacji pozarządowych poprzez wzmacnianie współpracy między samorządem a trzecim
sektorem;
29. Wzmacnianie tożsamości lokalnej;
30. Rozwój oferty kulturalnej, rozrywkowej i sportowej dla różnych grup społecznych;
31. Wspieranie obszarów wiejskich o najniższym poziomie dostępu mieszkańców do dóbr i usług
warunkujących możliwości rozwojowe".
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Aleksandrów Kujawski.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dnem podjęcia.
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UZASADNIENIE
Strategia rozwoju Gminy Aleksandrów Kujawski uchwalona została w 2008 roku na lata 20082020. W tym okresie zmieniono wiele dokumentów strategicznych na szczeblu województwa oraz
krajowym. Wobec zachodzących zmian w programowaniu wsparcia samorządów w okresie 2014 -2020 ze
środków Unii Europejskiej a w szczególności Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020 i ogłoszonego konkursu dotacji na przygotowanie lub
aktualizację programów rewitalizacji w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 20142020 zachodzi konieczność wprowadzenia

opisu postanowień zawartych w dokumentach strategicznych

gminy w zakresie rewitalizacji. We wniosku o przyznanie dotacji należy zamieścić krótki opis postanowień
strategii rozwoju gminy w zakresie rewitalizacji.
Wobec powyższych okoliczności podjęcie uchwały wprowadzającej zmiany do uchwały Nr
XVI/215/08 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 25 lipca 2008 roku w sprawie przjęcia Strategii
Rozwoju Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2008 - 2020 jest uzasadnione.
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