
UCHWALANR LIl/274/18 
RADY GMINY PACANOW 
zdnia 16.04.2018 r. 

W sprawie przyst^pienia do aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy 
Pacanow na lata 2016-2025 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz^dzie gminnym 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z pozn. zm.) w zwi^zku z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 9 
pazdziemika 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 z pozn. zm.) Rada Gminy 
Pacanow ustala, co nast^puje: 

§1 
Przyst^puje si? do aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Pacanow na lata 
2016-2025. 

§2 
Podstawowym celem aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Pacanow na lata 
2016-2025 jest wskazanie i wprowadzenie do w.w dokumentu nowych dzialari i projektow 
maj^cych na celu rozwi^zanie zidentyfikowanych problemow i zjawisk kryzysowych 
sluz^cych rewitalizacji na terenie Gminy Pacanow. 

§3 
No we projekty siuz^ce rewitalizacji w miejscowosci Pacanow okreslone w zal^cznikach: 
nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwaly. 

§4 
Wykonanie uchwaly powierza si? Wojtowi Gminy Pacanow. 

§5 
Uchwaia wchodzi w zycie z dniem podj?cia. 

lOBNICZACY 
y Gminv 
> o J < ^ 



UZASDNIENIE 

Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 9 pazdziemika 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. 
poz. 1777 z pozn. zm.), rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego 
obszarow zdegradowanych, prowadzony w sposob kompleksowy poprzez zintegrowanie 
dziatania na rzecz spolecznosci, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowanie terytorialne, 
prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie Gminnego programu 
Rewitalizacji. 

Celem priorytetowym rewitalizacji Gminy jest poprawa zycia mieszkancow, a takze 
eliminowanie zjawisk zwi^zanych z degradacj^ w sferze spotecznej, gospodarczej, 
przestrzenno-fiinkcjonalnej, technicznej i srodowiskowej. 

Zasadnym jest wi?c zaktualizowanie GPR w zwi^ku z pojawieniem si? nowych 
projektow, ktore przyczyni^ si? do zidentyfikowania problemow i zjawisk kryzysowych 
shi±4cych rewitalizacji na terenie Gminy Pacanow. Celem realizacji w.w projektow jest 
podniesienie fiinkcjonalnosci i dost?pnosci ushig i przestrzeni publicznych co przyczyni si? 
do ograniczenia wyst?powania negatywnych zjawisk spolecznych w szczegolnosci 
bezrobocia, ubostwa, niskiego poziomu edukacji, niskiego poziomu uczestnictwa w zyciu 
publicznym i kulturalnym. zmniejszenie bezrobocia, w tym aktywizacja spoteczna i 
gospodarcza mieszkancow gminy poprzez dzialania: 

1. „Rewitalizacje budynku Kina Koziolek - „Laboratorium obrazu" w Pacanowie" 
2. „Rozbudowa Europejskiego Centrum bajki o park edukacyjny „Akademia Bajki w 

Pacanowie" 



Zal^cznik nr 1 
do Uchwaly Rady Gminy Pacanow Nr 
z dnia 

pNumer przedsifwzifcia 
ENazwa przedsifwzifcia 
1 
„Rewitalizacja budynku Kina Kozioiek -
„Laboratorium obrazu" w Pacanowie 

20 
PWoioskodawca 

rowigzana z cetami 
GPR 

i Lokalizacja 
I przedsi^wzif cia 
I 

Ramy reaiizacji 

; GI6wny problem 
postawiony w 
koncepcji 

• przedsifwzifcia 

Cel przedsi^wzi 

Koncepcja 
przedsifwzi^ia 

Europejskie Centrum Bajki im. Koziolka matoika w 
Pacanowie 
Ul. Kornela MakuszyiAskiego 1 
28-133 Pacan6w 

500 000 zl 2019-2025 
Niewystarczajaca oferta kulturalna dostepna dla mieszkahcdw Pacanowa i turystdw, 
zbyt mala dost?pnosc ushig kulturalnych oferowanych przez Europejskie Centrum 
Bajki, nieodpowiedni wizerunek otoczenia Centrum Bajki - istniej^cy obiekt Kina 
Kozioiek jest w zlym stanie technicznym i nie nadaje sif do uzytkowania, wysoki 
wskaznik bezrobocia 
Podniesienie funkcjonalno^ci i dost?pno§ci ushig i przestrzeni publicznych co 
przyczyni si? do ograniczenia wystfpowania negatywnych zjawisk spolecznych w 
szczegdlnosci bezrobocia, ubdstwa, niskiego poziomu edukacji, niskiego poziomu 
uczestnictwa w iyciu publicznym i kulturalnym. 
Projekt „Laboratorium obrazu" w Pacanowie stanowid b^dzie poszerzenie oferty 
Europejskiego Centrum Bajki dla mlodzieiy gimnazjalnej i starszej poprzez korelacj? 
oferty programowej ECB i interakcji dziatan , jakie podejmowane s^ podczas 
produkcji filmowej. Zastosowanie w projekcie nowoczesnych technologii 
komputerowych oraz zaawansowanego sprz^tu wykorzystywanego do produkcji 
filmowych, montaiu obrazu i dzwif ku stanowid b^dzie istotny warunek wzrostu 
umiejftnosci komunikacyjnych uczesmikbw poprzez m6wienie j^zykiem filmu w 
kaixiym z jego aspekt6w osobno i l^cznie. Sprz?ienie nowych technologii z 
tradycyjnym rzemiostem w kontek^cie produkcji ka±dego z element6w filmu b?dzie 
stanowito nie tylko bodziec dla uczestnikdw warsztat6w w kierunku doskonalenia 
zdobytych umiej?mo§ci, ale tak±e kontynuowania i poszerzania sfery zainteresowah 
w kontekicie dalszej edukacji. St^d ju2 tylko krok do samodzielnego wykorzystania 
kapitahi wiedzy i umiejftnosci uczestnik6w na wolnym rynku, w zakresie 
dzialalno^ci produkcyjnej i ushigowej wielu brani pozafilmowych. 



Sfera ^̂ ^̂ ^ 
^—^-'-—Ma orzestrzenno- Sfera Srodowiskowa 

Sfera spoteczna . Sfera techniczna przestrzenno-
^ " funkcjonaina 

X X 

PRZEWODNIC^ACY 
Rady Gm'\ 
Jan Nflwkki 



Zat^cznik nr 2 
do Uchwaly Rady Gminy Pacanow Nr 
z dnia 

jNumer przedsi^wzifcia 
Nazwa przedsi^wzi^cja 

21 
Woioskodawca 

„Rozbudowa Europejskiego Centrum bajki o Europejskie Centrum Bajki im. Koziotl̂ a matotka w 
park edukacyjny „Akademia Bajki w Pacanowie 
Pacanowie" 

Ul. Kornela MakuszyAskiego 1 
28-133 Pacanow 

GPR 
Powi^zania 
bezposrednie 
Powi^zania 
polrednie 

3kaiizacja 
I przedsif wzi^ia 

Ramy realizacji 

|GI6wny problem 
^ postawiony w 
1̂  koncepcji 
f przedsifwzifcia 

iwy k( 
21 600 000 zl 

Podobszar rewitalizacji 
3 4 5 6 

|. Szacuokowy termin reaiizacji 
2020 r. 

f przedsif wzifcia 

fKoncepcja 
^przedsi?wzi?cia 

Niewystarczajaca oferta kulturalna dostepna dla mieszkahc6w Pacanowa i turystdw, 
zbyt mala dost?pnoi<5 uslug kulturalnych oferowanych przez Europejskie Centrum 
Bajki, nieodpowiedni wizerunek otoczenia Centrum Bajki - niezagospodarowane 
tereny inwestycyjne w s^siedztwie funkcjonuj^cego obiektu, wysoki wskainik 
bezrobocia 
Ograniczenie wystfpowania negatywnych zjawisk spolecznych w szczegdlnosci 
bezrobocia, ubdstwa, niskiego poziomu edukacji, niskiego poziomu uczesmictwa w 
iyciu publicznym i kulturalnym. Podniesienie funkcjonalnosci i dost^pno^ci ushig i 
przestrzeni publicznych. 
Zewn?trzny tematyczny Park Edukacyjny „Akademia Bajki" stanowi II etap rozwoju 
Europejskiego Centrum Bajki (ECB). Projektowany park b^dzie stanowi(^ integraln^ 
cz^ii, ECB. Park w swojej misji ma odwolywac si? do istoty bajki, baini i legendy 
polskiej. Stworzona infrastruktura b?dzie udost?pnia6 zwiedzaj^cym amfiteatr, park 
linowy, grot? soln^, mini zoo, liczne stanowiska multimedialne, a takie cztery 
ogrody edukacyjne: ogrdd komiksu, ogrdd ba^ni i bajek, ogrdd legend, i ogrod 
powiesci. Akademia Bajki b?dzie promowad literatur? poprzez uwzgl?dnienie 
kontekstdw kulturowych i aspektdw zwi^zanych z ponadczasowymi wartosciami 
zawartymi w bajce , ba^ni, legendzie, komiksie, filmie, teatrze, fotografii, rzezbie i 
innych dziedzinach kultury, sztuki i estetyki. Miejsce b?dzie wykorzystywad 
technologic dopasowane do percepcji os6b z niepelnosprawnosci^ intelektualn^ i 
fizyczn^. 

Oddzialywanie przedsifwzifcia 
Sfera 

gospodarcza Sfera techniczna 
Sfera 

przestrzenno-
funkcjonalna Sfera irodowiskowa 

1 
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