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Sprawozdanie monitoringowe z realizacji GPR  

za okres od  01.01.2018r. do 31.12.2018 r. 

 
 
 

 Zgodnie z zapisami 11 Rozdziału „Gminnego Programu Rewitalizacji Bełchatowa na 

lata 2016-2022”, przyjętego Uchwałą Nr XXVIII/249/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 

24 listopada 2016 roku; beneficjent zobowiązany jest do ciągłego i systematycznego 

monitorowania realizacji GPR. Proces monitorowania polega na bieżącej obserwacji 

postępu finansowo-rzeczowego projektów rewitalizacyjnych, która pozwala ocenić stan 

zaawansowania realizacji przedsięwzięć ujętych w Programie oraz stwierdzić czy są one 

realizowane zgodnie z przyjętymi, na etapie ich planowania, założeniami. 

 

Realizację „Gminnego Programu Rewitalizacji Bełchatowa na lata 2016-2022” 

zaplanowano w formie pięciu dziedzin strategicznych. Dziedziny te odpowiadają na 

zidentyfikowane w ramach diagnozy problemy i potrzeby rewitalizacyjne, realizując cel 

nadrzędny Programu, jakim jest: kompleksowa i wieloaspektowa poprawa funkcjonalności 

obszaru rewitalizacji, czyli Śródmieścia Bełchatowa w ujęciu społecznym, gospodarczym, 

funkcjonalno-przestrzennym i środowiskowym.  

 

I. CELE I KIERUNKI DZIAŁAŃ PROGRAMU  

Cele:  

1. Dziedzina Strategiczna – WIZERUNEK  

 
Cel strategiczny: Poprawa postrzegania obszaru rewitalizacji  

2. Dziedzina Strategiczna – MIESZKAŃCY  

 
Cel strategiczny: Zapobieganie i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz 

aktywizacja społeczna mieszkańców obszaru rewitalizacji  

3. Dziedzina Strategiczna – GOSPODARKA  

 
Cel strategiczny: Ożywienie gospodarcze i poprawa atrakcyjności inwestycyjnej obszaru 

rewitalizacji dla prowadzenia działalności gospodarczej  

4. Dziedzina Strategiczna – PRZESTRZEŃ I INFRASTRUKTURA  

 
Cel strategiczny: Poprawa funkcjonalności i zagospodarowania przestrzennego obszaru 

rewitalizacji 



 3 

 

5. Linia Strategiczna – ŚRODOWISKO  

Cel strategiczny: Poprawa i ochrona środowiska naturalnego. 

 
Kierunki działań.  

Cel strategiczny 1. Poprawa postrzegania obszaru rewitalizacji 

Kierunki działań: skupiają się na poprawie postrzegania obszaru rewitalizacji. Diagnoza 

wykazała bowiem, że obszar rewitalizacji posiada raczej negatywny wizerunek. Obszar ten 

cechuje ponadto brak silnych wyróżników, niska rozpoznawalność obiektów zabytkowych, 

niedobór atrakcji i produktów turystycznych oraz koncentracja problemów społecznych na 

obszarze rewitalizacji, co potęguje negatywne postrzeganie tego obszaru.  

 

Cel strategiczny 2. Zapobieganie i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz 

aktywizacja mieszkańców obszaru rewitalizacji. 

Kierunki działań: koncentrują się na wsparciu inicjatyw włączających osoby zagrożone 

wykluczeniem społecznym, tworzenie warunków przeciwdziałania wykluczeniu 

społecznemu. Badania wykazały bowiem, że na obszarze rewitalizacji dochodzi do 

koncentracji osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej (dotkniętych bezrobociem, 

także długotrwałym, ubóstwem, niską przedsiębiorczością). Cechuje się on ponadto wysoką 

przestępczością oraz niską aktywnością obywatelską mieszkańców (brak inicjatyw 

oddolnych). 

 

Cel strategiczny 3. Ożywienie gospodarcze i poprawa atrakcyjności inwestycyjnej obszaru 

rewitalizacji dla prowadzenia działalności gospodarczej. 

Kierunki działań: koncentrują się na poprawie atrakcyjności miasta dla inwestorów, 

zwiększeniu atrakcyjności obszaru rewitalizacji jako miejsca korzystania z oferty 

handlowo-usługowej oraz na rozwoju usług turystycznych. Przeprowadzone badania 

wykazały, że obszar rewitalizacji jest niewystarczająco wyposażony w rozwinięte usługi 

obsługi ruchu turystycznego, gastronomii, rozrywki, wypoczynku, kultury. Ponadto 

charakteryzuje się niedoborem oddolnych inicjatyw działania na rzecz podnoszenia 

atrakcyjności gospodarczej obszaru.  

 

Cel strategiczny 4. Poprawa funkcjonalności i zagospodarowania przestrzennego obszaru 

Rewitalizacji.  

Kierunki działań: skupiają się na ożywieniu obszaru rewitalizacji i wzmocnieniu jego 

ponadlokalnych funkcji, rozwoju systemu komunikacji pieszej i kołowej, poprawie 

bezpieczeństwa uczestników ruchu, poprawie stanu lokali mieszkaniowych, podniesieniu 
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jakości przestrzeni publicznych, rozwoju usług sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych, 

rozwoju infrastruktury społecznej oraz dostosowaniu obiektów użyteczności publicznych do 

potrzeb różnych grup mieszkańców. Diagnoza wykazała, że obszar rewitalizacji cechuje się 

niedoborem atrakcyjnych przestrzeni publicznych oraz potrzebami rozwoju infrastruktury 

społecznej, kulturalnej i sportowo-rekreacyjnej, jak również niedostosowaniem 

infrastruktury użyteczności publicznej do potrzeb osób niepełnosprawnych.  

 

Cel strategiczny 5. Poprawa i ochrona środowiska naturalnego.  

Kierunki działań: skupiają się na podniesieniu jakości terenów zieleni oraz dostosowaniu 

ich funkcji do potrzeb mieszkańców, utylizacji substancji szkodliwych oraz redukcji emisji 

gazów cieplarnianych, a także zagospodarowaniu terenów nad rzeką Rakówką. Diagnoza 

wykazała bowiem, że obszar rewitalizacji cechuje się niską jakością terenów zieleni, 

obecnością substancji szkodliwych i zaniedbanymi terenami nadrzecznymi. 

 

Realizacja celu nadrzędnego GPR prowadzi do zrównoważenia szans rozwojowych 

obecnie zdegradowanego obszaru Bełchatowa oraz wyprowadzenie tego obszaru ze stanu 

kryzysowego poprzez kreowanie i wdrażanie kluczowych projektów rewitalizacyjnych przy 

pełnym zaangażowaniu interesariuszy Programu.  

 

„Gminny Program Rewitalizacji Bełchatowa na lata 2016-2022” zakłada realizację 

24 przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Przedsięwzięcia realizują działania, mające na celu 

eliminację lub ograniczenie negatywnych zjawisk, powodujących sytuację kryzysową na 

obszarze rewitalizacji. Przedsięwzięcia te zostały podzielone na dwie grupy:  

 

• Podstawowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne, których wpisano do GPR 13;  

• Pozostałe przedsięwzięcia, których wpisano do GPR 11.  
 
 

Wybrane do realizacji przedsięwzięcia rewitalizacyjne są efektem współpracy władz 

lokalnych z kluczowymi interesariuszami (tj. mieszkańcami, przedsiębiorcami, 

organizacjami pozarządowymi). Każdy zainteresowany mógł zgłosić przedsięwzięcia 

rewitalizacyjne w dniach od 5 maja do 3 czerwca 2016 roku. Łącznie zgłoszono 63 

projekty. Wnioski składały osoby prywatne, spółdzielnie mieszkaniowe, Bełchatowsko-

Kleszczowski Park Przemysłowo Technologiczny Sp. z o.o., MOPS, Komenda Powiatowa 

Policji oraz Straż Miejska, Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o, parafie. 

Każde ze zgłoszonych przedsięwzięć zostało następnie przypisane do sfer, na które będzie 

oddziaływało, tj. społecznej, gospodarczej, funkcjonalno-przestrzennej oraz 
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środowiskowej. Następnie zostały one ocenione przez Radę Techniczną w dniu 19 lipca 

2016 roku. Wybranych do wpisania do „Gminnego Programu Rewitalizacji Bełchatowa na 

lata 2016-2022” zostało ostatecznie 13 podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Do 

wzmocnienia efektów ich realizacji, przyczynić się ma wykonanie pozostałych 11 

przedsięwzięć. Zdecydowano się również wskazać priorytetowe przedsięwzięcia 

rewitalizacyjne dla obszaru rewitalizacji w Bełchatowie. Są to:  

 

• Centrum współpracy i inicjatyw społecznych;  

• Kamienice tkaczy;  

• Parkingi Śródmiejskie;  

• Energia, natura i tradycja – na bełchatowskim szlaku.  

 
Podstawą systemu monitoringu i oceny realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji 

Bełchatowa na lata 2016-2022 jest pozyskanie niezbędnych danych, pozwalających określić 

skuteczność i efektywność działań rewitalizacyjnych. Dane gromadzone są na poziomie 

adresowym, z możliwością agregacji dla obszaru rewitalizacji. W systemie monitorowania 

Programu gromadzone dane dotyczą wszystkich zidentyfikowanych sfer: społecznej, 

gospodarczej, funkcjonalno-przestrzennej i środowiskowej. Dane statystyczne gromadzone 

są w systemie w sposób ciągły i służą do przeprowadzania analiz oraz corocznego 

raportowania postępu w realizacji Programu. Ocena procesu rewitalizacji prowadzona jest 

na trzech poziomach:  

 

• wskaźniki dla obszaru rewitalizacji; 

• wskaźniki produktu;  

• wskaźniki efektu. 

 

 Podstawowym narzędziem służącym monitorowaniu GPR jest coroczne sprawozdanie 

monitoringowe. Projekt rocznego sprawozdania monitoringowego przygotowywany jest        

i opiniowany za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. Jest to drugie 

sprawozdanie monitoringowe, obejmujące swoim zakresem okres jednego roku 

kalendarzowego. Projekt ten opracowywany jest w oparciu o informacje i dane 

statystyczne pozyskane od podmiotów lub osób realizujących projekty rewitalizacyjne          

i zawiera informacje dotyczące stanu zaawansowania przygotowania projektów do 

realizacji lub stopnia realizacji projektów rozpoczętych, a także osiągniętych wartości 

wskaźników produktu i rezultatu dla projektów zakończonych. Uwzględnia on również 

wszystkie zmiany, mające istotny wpływ na charakter projektu, założone cele i warunki 

jego wdrażania.   
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Tabela 1. Wskaźniki dla obszaru rewitalizacji  

 

 

Wskaźnik 

 

Wartość 
wskaźnika 

wyjściowego 

 
 

Wartość wskaźnika 
osiągnięta  w 2017 roku 

 

Wartość wskaźnika 
osiągnięta  w 2018 roku 

Liczba mieszkańców 1 707 1 536 WIN - 1 510 

Liczba popełnionych 

przestępstw 

125 84 
(Wskaźnik jest nieprecyzyjny i nie 
ma możliwości wygenerowania go, 

ponieważ dla obszaru 
rewitalizacji nie jest prowadzona 
statystyka przestępczości. Obszar 
ten pokrywa się w pewnej części z 

rejonem dzielnicowego nr VI, 
który mieści się między ulicami: 
Pabianicką, Kościuszki, 1 Maja, 

Staszica, Czyżewskiego, 
Kempfinówka, Sienkiewicza, 

Piłsudskiego do granic miasta) 

KPP – 129 
(Wskaźnik jest nieprecyzyjny i nie 
ma możliwości wygenerowania go, 

ponieważ dla obszaru 
rewitalizacji nie jest prowadzona 
statystyka przestępczości. Obszar 
ten pokrywa się w pewnej części z 

rejonem dzielnicowego nr VI, 
który mieści się między ulicami: 
Pabianicką, Kościuszki, 1 Maja, 

Staszica, Czyżewskiego, 
Kempfinówka, Sienkiewicza, 

Piłsudskiego do granic miasta). 

Liczba popełnionych 
przestępstw na 1000 
mieszkańców 
 

73,2 54,7 KPP – 85,4 

Liczba mieszkańców 
prowadzących 
działalność gospodarczą 
 

116 109 US - 95 

Liczba mieszkańców 
prowadzących 
działalność gospodarczą 
na 1000 mieszkańców 
 

67,9 71 US – 62,9 

Liczba mieszkańców 
korzystających 
z pomocy społecznej 
 

322 472 MOPS - 322 

Liczba mieszkańców 
korzystających z 
pomocy społecznej na 
1000 mieszkańców 
 

188,6 307,3 MOPS – 213,2 

Liczba osób 
bezrobotnych 
korzystających z 
pomocy społecznej 
 

130 156 MOPS - 84 

Liczba osób 
bezrobotnych 
korzystających z 
pomocy społecznej na 
1000 mieszkańców 
 

76,2 101,6 MOPS – 55,6 

Liczba osób długotrwale 
bezrobotnych 
korzystających  
z pomocy społecznej 

126 65 MOPS - 50 
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Liczba osób długotrwale 
bezrobotnych 
korzystających z 
pomocy społecznej na 
1000 mieszkańców 

73,8 42,3 MOPS – 33,1 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez: 
 

Komórki organizacyjne Urzędu Miasta Bełchatowa: Wydział Promocji i Turystyki (WPT); Wydział Oświaty (WO); 
Wydział Spraw Lokalowych (WL); Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska (WIŚ); Wydział Informatyki (WIN), Zespół ds. 
Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi (OP), Zespół ds. Pomocy Społecznej i Zdrowia (PZ), Zespół ds. Informacji 
Społecznej (ZIS). 
Jednostki podległe UM: Straż Miejska (SM), Miejskie Centrum Kultury (MCK), Miejskie Centrum (MCS) Sportu, Muzeum 
Regionalne (MR), Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS), Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej (PGM). 
Instytucje i organizacje pozarządowe: US (Urząd Statystyczny w Łodzi), Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie (PUP), 
Komenda Powiatowa Policji w Bełchatowie (KPP), Fundacja Społeczna „Solidarni” (FS), Bełchatowsko Kleszczowski Park 
Przemysłowo Technologiczny Sp. z o.o. (BKPPT). 

 

Tabela 2. Wskaźniki rezultatu – generowane na podstawie bieżących działań 
realizowanych przez Miasto Bełchatów, jednostki podległe i inne podmioty 
zaangażowane w realizację działań rewitalizacyjnych. 
 
 

 

Wskaźnik 

 

Wartość wskaźnika 

osiągnięta  w 2018 roku 

Liczba kampanii promocyjnych i akcji informacyjnych 
podnoszących poziom identyfikacji mieszkańców                           
z zamieszkiwanym obszarem  

 

WPT – 2 
1. Prowadzenie aplikacji 

BLISKO w ramach systemu 
SISMS – cyklicznie od 2017 
roku. 

2. Przeprowadzenie 
cyklicznych badań 
ankietowych w celu oceny 
efektywności działań 
promocyjnych Miasta 
Bełchatowa. Badania 
przeprowadzono podczas 
Festiwalu Re:aktor, XXXIX 
Dni Bełchatowa oraz 
Jarmarku Świątecznego – 
cyklicznie raz w roku. 

WRM – 1 
Europejski Dzień Bez Samochodu 

21.09  
Akcja nauki przepisów drogowych     
w miasteczku ruchu drogowego na os. 
Dolnośląskim wraz z możliwością 
zdania egzaminu na kartę rowerową –
(Straż Miejska). 
22.09 
Akcja w godzinach 12.00-15.00 na 
zamkniętym odcinku ulicy Kościuszki: 
- stanowiska pokazowe, 
- auta elektryczne, 
- rowery/hulajnogi/rolki, 
- stoisko miasta wraz z informacjami 
o programach ochrony powietrza, 
- warsztaty z robienia biżuterii           
z części rowerowych, 
- kawa dla rowerzystów w strefie 
wypoczynku z leżakami, 
- miejska galeria fotograficzna 
roweru, 
- pokaz bicyklów,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
- warsztaty z ECO Drivngu, 
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- alkogogle - symulacja stanu 
nietrzeźwości,  
- warsztaty z pierwszej pomocy, 
- znakowanie rowerów 
- malowanie kredą po ulicy, 
- teatrzyk dla najmłodszych, 
- akcja sportowa w ramach projektu: 
„Edukacja ekologiczna mieszkańców 
Bełchatowa - segreguj, oszczędzaj        
i dbaj!”. 

Liczba kampanii wizerunkowych  
 

WPT – 1 
Opracowanie  

i wdrożenie kampanii promocyjnej      
w ramach projektu pn.: „Energia, 

natura i tradycja – na bełchatowskim 
szlaku”, dofinansowanego przez Unię 
Europejską ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego z 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Łódzkiego na lata 2014   

-2020 

Liczba kampanii promocyjnych i akcji informacyjnych dotyczących 
kluczowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych  
 

ZIS – 4 
1. Akcja informacyjna dot. 

projektu:” Rewitalizacja 
Śródmieścia” – około 70 
publikacji. 

2. Akcja informacyjna dot. 
projektu: „Energia, natura    
i tradycja na bełchatowskim 
szlaku”- około 43 publikacji. 

3. Akcja informacyjna dot. 
projektu: „Parking 
Śródmiejski” – około 20 
publikacji. 

4. Akcja informacyjna dot. 
projektu: „Modernizacja 
ODRY” – około 12 publikacji. 

Odsetek interesariuszy postrzegających pozytywnie obszar 
rewitalizacji  

Brak badań ankietowych        
w tym zakresie. 

Liczba mieszkańców objętych działaniami z zakresu rozwoju 
zasobów ludzkich obszaru Śródmieście oraz przeciwdziałania 
wykluczeniu społecznemu i zawodowemu mieszkańców 
rewitalizowanego obszaru  
 

PUP – 3  
(Dot. prac społecznych). 

 FS – 17 
(W ramach prowadzenia działalności 

gospodarczej w formule 
Przedsiębiorstwa Społecznego,  

Fundacja szczególną troską objęła 
osoby zagrożone wykluczeniem 

społecznym w wielu 55 i 60 plus).    
Liczba młodych mieszkańców biorących udział w projektach           
z zakresu organizacji czasu wolnego (Cel 2.2)  
 

MCK – 5 803 
( W ramach wskaźnika uwzględniono  
uczestnictwo dzieci i młodzieży w 

artystycznych zajęciach stałych – 520 
oraz w projektach artystycznych i 
edukacyjnych: Kino Szkoła – 2 501; 

Spotkania z muzyką – 1 782; Festiwal 
Nauki, Techniki i Sztuki – 1 000. Nie 
uwzględniono w nim pojedynczych 
warsztatów, konkursów dla uczniów 

szkół oraz projektów skierowanych do 
szerszego grona niż tylko dzieci i 

młodzież). 

WPT – ok. 3 700 
(Dot. szacunkowej liczby osób 
biorących udział w wydarzeniach 
dedykowanych młodym mieszkańcom 
z zakresu promocji, kultury i sportu). 

OP - 7000 
(Dot. dzieci i młodzieży biorących 

udział w zajęciach z zakresu kultury 
fizycznej i sportu oraz biorących 

udział w wypoczynku letnim w ramach 
realizacji zadań publicznych w trybie 
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otwartego konkursu ofert oraz art. 
19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego           
i wolontariacie). 

Liczba starszych mieszkańców biorących udział w projektach            
z zakresu organizacji czasu wolnego oraz z zakresu rozwoju 
profilaktyki zdrowotnej na ich rzecz  
 

MCK – 906 
(Wskaźnik prezentuje stałą liczbę 

seniorów uczestniczących w zajęciach 
aktywizujących realizowanych w 

ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
oraz Klubów Seniora, działających pod 

opieką MCK). 

PZ – 2 285  
(Dot. działań z zakresu profilaktyki 

zdrowotnej) 

OP – 300 
(Dot. starszych mieszkańców z terenu 
miasta Bełchatowa, biorących udział 
w projektach z zakresu organizacji 
czasu wolnego – 65 oraz z zakresu 
rozwoju profilaktyki zdrowotnej           

– 235). 

Liczba kampanii informacyjnych dotyczących profilaktyki 
zdrowotnej  
 

PZ –  10 
(Dot. informacji zamieszczanych na 

stronie internetowej miasta, 
dystrybucji plakatów informujących      
o organizowanych wydarzeniach oraz 

informacji przekazywanych do 
lokalnych mediów).  

Liczba rodzin z problemami wychowawczo- opiekuńczymi objętych 
wsparciem  

0 

Liczba dzieci w wieku przedszkolnym objętych wsparciem  WOS – 13 
 (dot. przedszkoli prowadzonych 

przez Miasto Bełchatów) 

Przedszkola Niepubliczne  
– 53  

(dane przekazane z 5 przedszkoli) 

(w roku szkolnym 2018/2019) 

Odsetek interesariuszy czujących się bezpiecznie na obszarze 
rewitalizacji  

Brak badań ankietowych        
w tym zakresie. 

Liczba działań integrujących środowiska społeczne działające na 
rzecz rozwoju zasobów ludzkich, integracji społecznej                    
i zawodowej osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem 
społecznym i zawodowym  
 

OP – 3 
(Działania podejmowane  w ramach 

realizacji zadań publicznych w trybie 
otwartego konkursu ofert oraz art. 

19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego                 

i wolontariacie). 

MOPS – 1 
(Dot. działań podejmowanych             

w ramach realizacji przedsięwzięcia 
rewitalizacyjnego „Skuteczna 

pomoc”). 

FS – 2 
1. Prowadzenie „JADŁODAJNI” 

dla osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym 
oraz dla osób uzależnionych 
od alkoholu i członków ich 
rodzin. Łącznie 
„JADŁODAJNIA” w 2018 
roku wydała 12 750 porcji 
ciepłych posiłków z 
dodatkiem pieczywa i na 
wynos oraz 1 860 porcji 
suchego prowiantu 
wydawanego na niedziele i 
dni świąteczne. 

2. Przyłączenie się do 
społecznej akcji „Wymiany 
ciepła” organizowanej przez 
Miasto Bełchatów i PEC. 
Akcja kierowana była do 
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osób potrzebujących 
wsparcia i polegała na 
dzieleniu się swoją zimową  
garderobą z osobami 
potrzebującymi.  

Odsetek interesariuszy oceniających pozytywnie konkurencyjność 
obszaru rewitalizacji jako miejsca prowadzenia działalności 
gospodarczej i korzystania z usług oraz lokalnego handlu                 
i gastronomii  

Brak badań ankietowych        
w tym zakresie. 

Liczba przedsiębiorstw objętych nowymi formami wsparcia             
 

WRM – około 170 firm 
1. Organizacja w  dniu 27 

lutego 2018 roku 
bezpłatnego spotkania 
informacyjnego dla 
Przedsiębiorców z zakresu 
pozyskiwania 
dofinansowania 
odnawialnych źródeł 
pozyskiwania energii, 
sposobów promocji na 
zagranicznych targach i 
pozyskiwania nowych, 
wykwalifikowanych 
pracowników – udział 
wzięło około 25 firm. 

2. Organizacja szkolenia dla 
Przedsiębiorców w dniu 25 
kwietnia 2018 roku 
szkolenia dla 
Przedsiębiorców dot. 
nowych regulacji prawnych 
z zakresu RODO – udział 
wzięło około 90 firm. 

3. Organizacja w dniu 16 
października 2018 roku 
bezpłatnego spotkania z 
Przedsiębiorcami pn. 
„RODO w Biznesie” z 
udziałem przedstawicieli 
Ministerstwa Cyfryzacji, 
Łódzkiej Agencji Rozwoju 
Regionalnego. Łódzkiej 
Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej i Urzędu 
Marszałkowskiego w Łodzi – 
udział wzięło około 30 
firm. 

4. Organizacja w dniu 11 
grudnia 2018 roku spotkania 
informacyjno       -
motywacyjnego dla 
Przedsiębiorców z udziałem 
mówcy motywacyjnego – 
udział wzięło około 50 
firm. 

Liczba małych i średnich przedsiębiorstw objętych wsparciem  
 

WF – 0 
(Dot. firm objętych wsparciem 

na podstawie uchwały Nr XLV/405/14 
Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 

27 marca 2014 r., w sprawie 
zwolnienia od podatku od 

nieruchomości gruntów, budynków lub 
ich części, budowli lub ich części, 
położonych na obszarach objętych 
specjalną strefą ekonomiczną na 

terenie Miasta Bełchatowa). 

Liczba nowych usług turystycznych świadczonych na obszarze 
rewitalizacji  
 

WPT – 1 
1. Udostępnianie urządzeń 

mobilnych wyposażonych w 
aplikacje mobilne  
o nazwach: „Bełchatów – 
szlak historyczny”, 
„Bełchatów – szlak 
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rodzinny”, „Bełchatów – 
szlak sportowo – 
rekreacyjny”, 
przeznaczonych do 
zwiedzania szlaków 
turystycznych na ternie 
Miasta Bełchatów. 

Odsetek interesariuszy oceniających pozytywnie znacznie 
Śródmieścia Bełchatowa jako centrum miasta i obszaru                  
o funkcjach ponadlokalnych w kontekście jego uwarunkowań 
przestrzennych  

Brak badań ankietowych        
w tym zakresie. 

Liczba zdarzeń w ruchu drogowym  KPP – 77 
(W tym 18 wypadków i 59 kolizji). 

 
 

Liczba nowych parkingów miejskich  
 

WIŚ – 1 
(Dot. przebudowy parkingu przy ulicy 

1 Maja/Kwiatowa – powstały 73 
miejsca parkingowe i 2 miejsca dla 

osób niepełnosprawnych). 
WI – 1 

(Dot. budowy parkingu śródmiejskiego        
w ramach realizacji przedsięwzięcia 

rewitalizacyjnego pn. „Parkingi 
Śródmiejskie”). 

Liczba wyremontowanych budynków  
 

PGM – 3 
(Dot. ul. Sienkiewicza 1, ul. 

Fabrycznej 3, ul.  
Rtm W. Pileckiego 1). 

Liczba wyremontowanych lokali  
 

PGM/WL – 18 
(Dot. ul. Kościuszki 6 – 1 lokal, ul. 

Sienkiewicza 3 – 2 lokale, ul. 
Sienkiewicza 17 – 3 lokale, ul. 

Piłsudskiego 22 – 1 lokal, ul. L. i M. 
Kaczyńskich 6 – 1 lokal, ul. Kwiatowej 

6 – 1 lokal, pl. Narutowicza 16 – 1 
lokal, pl. Wolności 21 – 4 lokale, ul. 
Rtm W. Pileckiego 11 – 1 lokal, ul. 

Czapliniecka 5 – 3 lokale). 

Powierzchnia uporządkowanych przestrzeni publicznych  WIŚ – 3 ha 
(Dot. Placu Wolności, Jabłoniowego 
Sadu i Parkingów Śródmiejskich). 

Powierzchnia przestrzeni publicznych, którym nadano nowe 
funkcje  

WIŚ – 1 ha 
(Dot. Placu Wolności). 

Powierzchnia nowo wykreowanych przestrzeni publicznych  WIŚ – 1 ha 
(Dot. Jabłoniowego Sadu). 

Liczba zmodernizowanych bądź nowych obiektów sportowo                
-reakcyjnych  
 

MCS – 3 
1. Przyszkolna Hala Gimnastyczno-
Sportowa "Energia" - dostawa dwóch 
wyświetlaczy LED z funkcją tablicy 
wyników. Dostawa umożliwia 
rozgrywanie meczów siatkówki na 
europejskim poziomie - rozgrywki CEV 
Ligi Mistrzów. Ponadto dzięki 
specjalnemu oprogramowaniu 
wyświetlacze LED spełniają rolę tablic 
wyników podczas meczów lub 
zawodów sportowych z jednoczesnym 
odtwarzaniem spotów reklamowych i 
powtórek telewizyjnych.  
2. Boiska Treningowe - modernizacja 
polegała m.in. na wymianie 
ogrodzenia, dostawie nowych, 
certyfikowanych bramek i 
piłkochwytów, przez co Boiska 
spełniają wymogi PZPN co do 
rozgrywek młodzieżowych.  
3. Stadion Miejski - modernizacja 
polegała m.in. na budowie 
mechanicznej wentylacji oraz 
wymianie węzła cieplnego przez co 
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znacznie poprawiła się jakość 
powietrza wewnątrz budynku 
(szatnie, natryski etc.) oraz na 
efektywnym wykorzystaniu 
dostarczanego ciepła systemowego 
(działania proekologiczne). 

Liczba zmodernizowanych bądź nowych obiektów kulturalno          
-rozrywkowych  

0 

Liczba lokali i mieszkań, których standard podniesiono  
 

WL/PGM – 62 
(Dot. ul. Sienkiewicza 1  

– termomodernizacja budynku, ul. 
Fabrycznej 3 – termomodernizacja 

budynku i wymiana pokrycia 
dachowego, ul. Rtm Witolda 
Pileckiego 1 – remont dachu). 

Liczba nowo oddanych mieszkań społecznych   0 

Powierzchnia obszaru objętego systemem monitoringu 
bezpieczeństwa  

SM 
(Cały obszar rewitalizacji objęty jest 

systemem monitoringu miejskiego 
przy pomocy 16 kamer  obsługiwanych 
przez SM, zlokalizowanych na terenie 

miasta. Dodatkowo SM prowadzi 
całodobowe działania ochronne i 

prewencyjne na terenie 
zrewiatalizowanym). 

ZKO 
(Cały obszar rewitalizacji objęty jest 

również monitoringiem Systemu 
Wczesnego Alarmowania (dwie syreny 
1-na budynku UM przy ul. Kościuszki 
1,  2- na bloku mieszkalnym os.1000-

lecia 5). W/w teren objęty jest 
również dostępem do aplikacji 

„Blisko”, którą w kanale „zagrożenia i 
awarie” przekazywane są 

automatycznie komunikaty                 
z Regionalnego Systemu 

Ostrzegawczego. Dodatkowo aplikacja 
jest uzupełniana o dane ze stacji 

meteo, działającej w zakresie 
Centrum Powiadamiania Kryzysowego 
dla mieszkańców miasta Bełchatowa). 

Liczba lokali i mieszkań, dedykowanych społecznej na rzecz 
wsparcia osób zagrożonych i dotkniętych wykluczeniem 
społecznym i zawodowym z terenu Śródmieście  

0 

Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób starszych              
i niepełnosprawnych  

0 

Powierzchnia nowo wykreowanych terenów zieleni  WIŚ – 1 ha 
(Dot. Jabłoniowego Sadu). 

Powierzchnia odnowionych terenów zieleni  WIŚ – 1 ha 
(Dot. Placu Wolności). 

Liczba budynków, z których usunięto substancje szkodliwe  0 

Poziom redukcji emisji gazów i pyłów  WRM  - 1,75 % 

Powierzchnia na nowo zagospodarowanych terenów nad rzeką 
Rakówką  

WIŚ – 1 ha 
(Dot. Jabłoniowego Sadu). 

 
 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez: 
 

Komórki organizacyjne Urzędu Miasta Bełchatowa: Wydział Promocji i Turystyki (WPT); Wydział Oświaty (WO); 
Wydział Spraw Lokalowych (WL); Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska (WIŚ); Wydział Informatyki (WIN), Zespół ds. 
Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi (OP), Zespół ds. Pomocy Społecznej i Zdrowia (PZ), Zespół ds. Informacji 
Społecznej (ZIS). 
Jednostki podległe UM: Straż Miejska (SM), Miejskie Centrum Kultury (MCK), Miejskie Centrum (MCS) Sportu, Muzeum 
Regionalne (MR), Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS), Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej (PGM). 
Instytucje i organizacje pozarządowe: US (Urząd Statystyczny w Łodzi), Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie (PUP), 
Komenda Powiatowa Policji w Bełchatowie (KPP), Fundacja Społeczna „Solidarni” (FS), Bełchatowsko Kleszczowski Park 
Przemysłowo Technologiczny Sp. z o.o. (BKPPT). 
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Tabela 3. Podstawowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne 

 

Lp  Nazwa projektu 
 

Skrócony opis projektu Realizator 
projektu 

Stopień realizacji 

1  Centrum współpracy       
i inicjatyw społecznych  

Projekt polega na 
utworzeniu w obszarze 
zdegradowanym miejsca 
współpracy władz, 
przedsiębiorców oraz 
wszystkich mieszkańców 
Miasta Bełchatowa z 
przedstawicielami miast 
partnerskich, z którymi 
Miasto Bełchatów 
posiada podpisaną 
umowę o współpracy.  

Miasto Bełchatów  Projekt w trakcie 
realizacji. 
W dniu 4 stycznia 
2019 roku zawarto 
umowę na 
opracowanie 
dokumentacji 
projektowej na 
przebudowę, 
rozbudowę i 
nadbudowę budynku 
przy Placu Wolności 
10 na kwotę 
68 880,00 zł brutto. 
Dokumentacja ma 
zostać sporządzona 
do dnia 14 maja 
2019 roku. 

2  Kamienice tkaczy  Projekt polega na 
remoncie i 
termomodernizacji 10 
kamieniczek oraz 
przystosowaniu 
wybranych budynków do 
pełnienia funkcji 
mieszkań: dla osób 
niepełnosprawnych 
intelektualnie i z 
dysfunkcją ruchu, 
mieszkań treningowych 
dla pracowników 
przedsiębiorstwa 
ekonomii społecznej i 
aktywizowanych 
bezdomnych, mieszkań 
dla dorosłych sierot 
(społecznych i 
naturalnych).  

Miasto Bełchatów 
  
Miejskie Centrum 
Kultury  
 
Muzeum 
Regionalne w 
Bełchatowie  

Projekt w trakcie 
realizacji. 
W 19 grudnia 2018 
roku zawarta została 
umowa, której 
przedmiotem jest 
wykonanie w 
formule 
„zaprojektuj i 
wybuduj” zadania 
pn.: „Kamienice 
Tkaczy -  remont 
części wspólnych 
wielorodzinnych 
budynków 
mieszkalnych przy 
ul. Pabianickiej 25, 
ul. Pabianickiej 33, 
ul. Sienkiewicza 3, 
ul. Sienkiewicza 17, 
ul. Piłsudskiego 22, 
ul. Lecha i Marii 
Kaczyńskich 6, 
Plac Narutowicza 
16, 
Plac Narutowicza 
10,  
ul. Bawełniana 15, 
Plac Wolności 21” w 
ramach zadania 
inwestycyjnego : 
„Rewitalizacja 
zdegradowanego 
obszaru Miasta 
Bełchatowa – Etap I” 
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Termin realizacji 
zadania – 
30.04.2020 rok. 

3  Parkingi Śródmiejskie  Projekt przewiduje 
budowę oraz remont 
parkingów 
zlokalizowanych w 
obszarze 
zdegradowanym, w 
bezpośrednim 
sąsiedztwie 
najważniejszych 
instytucji publicznych 
takich jak Urząd Miasta 
Bełchatowa, Urząd 
Gminy Bełchatów, , 
Prokuratura Rejonowa w 
Bełchatowie, Urząd 
Pocztowy, Straż Miejska, 
Muzeum Regionalne, 
Centrum Informacji 
Turystycznej, Komenda 
Powiatowa Policji, 
AriMR, Sąd. Remont i 
budowa nowych miejsc 
parkingowych umożliwi 
mieszkańcom miasta 
oraz osobom 
odwiedzającym w/w 
instytucje pozostawienie 
pojazdów w 
bezpośrednim ich 
sąsiedztwie bez 
konieczności „krążenia” 
po centrum miasta w 
celu znalezienia miejsca 
parkingowego  

Miasto Bełchatów  Projekt został 
zrealizowany. 
W 2018 roku 
wybudowano 
parking śródmiejski 
w rejonie Miejskiej    
i Powiatowej 
Biblioteki Publicznej  
za kwotę 768 576,61 
zł brutto. 
Wyremontowano 
również parking     
w rejonie 
skrzyżowania ul. 1 
Maja/Kwiatowa za 
kwotę 225816,65 zł 
brutto. 

4  Energia, natura               
i tradycja – na 
bełchatowskim szlaku  

Projekt przewiduje 
wyznaczenie i 
oznakowanie trzech 
szlaków turystycznych –
rodzinnego, 
historycznego oraz 
sportowo – 
rekreacyjnego oraz 
utworzenie nowego 
produktu turystycznego 
jakim jest Jabłoniowy 
Sad.  
Celem głównym projektu 
jest poprawa 
konkurencyjności 
turystycznej Bełchatowa 
poprzez wykorzystanie 
walorów wpłynie na 
ożywienie tego obszaru.  

Miasto Bełchatów  Projekt został 
zrealizowany. 
Zadanie polegające 
na budowie Sadu 
Jabłoniowego oraz 
utworzeniu trzech 
szlaków 
turystycznych na 
terenie Miasta 
Bełchatowa zostało 
zrealizowane w roku 
2018. 
Projekt  pn. 
„Energia, natura, 
tradycja – na 
bełchatowskim 
szlaku” 
dofinansowany 
został w ramach 
Regionalnego 
Programu 
Operacyjnego 
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Województwa 
Łódzkiego na lata 
2014-2020 
Oś priorytetowa VI 
Rewitalizacja i 
potencjał 
endogeniczny 
regionu 
Poddziałanie VI.2.1 
Rozwój gospodarki 
turystycznej. 
Okres realizacji 
projektu to  
30-11-2016 r.  
- 31-12-2018 r. 
Wartość projektu z 
umowy o 
dofinansowanie: 
2 013 310,84 zł 
brutto.  
Wysokość 
dofinansowania z 
umowy o 
dofinansowanie: 
1 243 721,01 zł  
– 85 %. 
Zakres rzeczowy 
projektu obejmuje 
zadania:  
1 - Budowa 
Jabłoniowego Sadu, 
2 - Dostosowanie 
przejść dla pieszych 
do potrzeb osób 
niepełnosprawnych,   
3 - Utworzenie 
nowych szlaków 
turystycznych,   
4 - Dostawa 
audioprzewodników 
ze scenariuszem 
wycieczki,   
5 - Mała 
architektura na 
szlakach 
turystycznych,   
6 - Doposażenie CIT 
w sprzęt do obsługi 
ruchu 
turystycznego,  
7 - Kampania 
promocyjna. 
Beneficjentem 
projektu jest Miasto 
Bełchatów, 
beneficjentami 
pośrednimi są: 
mieszkańcy Miasta, 
Gminy, regionu oraz 
turyści.  
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Projekt realizowany 
był terminowo - 
zakończenie 
rzeczowe i 
finansowe projektu - 
IV kwartał 2018 
roku. Nowymi 
produktami 
turystycznymi są:  
szlak rodzinny,  
szlak sportowo-
rekreacyjny, szlak 
historyczny,  
Jabłoniowy Sad.  
W wyniku realizacji 
projektu zwiększy 
się liczba 
użytkowników 
korzystających z 
produktów             
(w przedziale od 
1001 do 5000 osób). 
Powstało również 
jedno nowe miejsce 
pracy. 

5  Skuteczna Pomoc  Projekt zakłada 
przeprowadzenie szkoleń 
oraz superwizji dla 
specjalistów 
udzielających wsparcia 
osobom z terenu 
rewitalizowanego.  

Miejski Ośrodek 
Pomocy 
Społecznej  

Projekt miękki 
realizowany jest    
w cyklu ciągłym. 
W 2018 roku MOPS 
realizował działania 
ujęte w tym 
przedsięwzięciu 
rewitalizacyjnym 
poprzez organizację 
szkoleń i superwizję 
dla członków 
Zespołu 
Interdyscyplinarnego 
i Grup Roboczych 
udzielających  
wsparcia m.in. 
osobom 
zamieszkującym 
obszar 
rewitalizowany.      
W ramach zadania 
„Przeciwdziałanie 
przemocy w 
rodzinie”, 
finansowanego z 
Miejskiego Programu 
Profilaktyki i 
Rozwiązywania 
Problemów 
Alkoholowych, osoby 
zajmujące się 
przeciwdziałaniem 
przemocy w rodzinie 
uczestniczyli w 
szkoleniach, kursach 
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i superwizji.  
 
W sumie 
przeszkolonych 
zostało 70 
pracowników MOPS 
oraz 10 pedagogów 
szkolnych. 
Koszt zadania – 
17 919,00 zł           
w  całości 
sfinansowany został 
z Miejskiego 
Programu 
Profilaktyki             
i Rozwiązywania 
Programów 
Alkoholowych. 

6  Głowa pełna marzeń  Projekt zakłada 
rewitalizację społeczną 
dzieci z rodzin 
wykluczonych społecznie 
i zagrożonych 
wykluczeniem, 
zamieszkujących obszar 
rewitalizowany. W 
ramach projektu zostaną 
zorganizowane art. 
zajęcia wyrównujące 
braki edukacyjne z 
języka polskiego, 
matematyki, języka 
angielskiego, warsztaty 
informatyczne i 
sportowe,  

Miejski Ośrodek 
Pomocy 
Społecznej  
 
 
Miejskie Centrum 
Kultury  

Projekt nie został 
zrealizowany. 
W 2018 roku MOPS 
ubiegał się o 
dofinansowanie 
projektu „Umiem 
więcej, mogę 
więcej”, w którym 
zostały zawarte 
działania ujęte w 
tym przedsięwzięciu 
rewitalizacyjnym. 
MOPS zrezygnował 
na etapie negocjacji 
o dofinansowanie 
projektu z uwagi na 
obawę 
niezrealizowania 
wskazanych przez 
Wojewódzki Urząd 
Pracy w Łodzi, 
wskaźników. 

7  Lepszy start  Projekt zakłada 
organizację 
indywidualnych i 
grupowych zajęć z 
psychologiem i terapeutą 
uzależnień dla osób 
bezdomnych. Głównym 
celem zajęć z 
psychologiem będzie 
praca nad nabywaniem i 
zwiększeniem 
kompetencji 
społecznych, integracja 
społeczna osób 
bezdomnych oraz 
podnoszenie wiedzy i 
umiejętności radzenia 
sobie z problemem 
bezdomności.  
 

Miejski Ośrodek 
Pomocy 
Społecznej  

Projekt nie został 
zrealizowany. 
W 2018 roku MOPS 
składał 
zapotrzebowanie na 
realizację tego 
przedsięwzięcia 
rewitalizacyjnego z 
Miejskiego Programu 
Profilaktyki i 
Rozwiązywania 
Programów 
Alkoholowych, 
jednak nie otrzymał 
dofinansowania. 
Zadanie to będzie 
realizowane w 2019 
roku. 
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8  Być rodziną  Projekt zakłada udział 
rodzin niewydolnych 
wychowawczo objętych 
wsparciem asystenta 
rodziny i rodziców 
biologicznych, których 
dzieci zostały 
umieszczone w pieczy 
zastępczej, w 
warsztatach kompetencji 
wychowawczych, 
konstruktywnego 
spędzania czasu 
wolnego, treningu 
kulinarnym i zarządzania 
budżetem domowym 
oraz wyjeździe z 
programem 
profilaktycznym i 
socjoterapeutycznym dla 
dzieci.  

Miejski Ośrodek 
Pomocy 
Społecznej  

Projekt nie został 
zrealizowany. 
W 2018 roku MOPS 
ubiegał się o 
dofinansowanie 
projektu „Umiem 
więcej, mogę 
więcej”, w którym 
zostały zawarte 
działania ujęte w 
tym przedsięwzięciu 
rewitalizacyjnym. 
MOPS zrezygnował 
na etapie negocjacji 
o dofinansowanie 
projektu z uwagi na 
obawę 
niezrealizowania 
wskazanych przez 
Wojewódzki Urząd 
Pracy w Łodzi, 
wskaźników. 

9  Termomodernizacja 
budynku przy ul. 
Czaplinieckiej 5  

Kompleksowa 
modernizacja 
energetyczna budynku, 
polegająca na 
termomodernizacji 
przegród zewnętrznych     
i wewnętrznych budynku 
wraz z modernizacją 
instalacji centralnego 
ogrzewania i instalacji 
oświetlenia, połączoną     
z modernizacją źródła 
ciepła i energii 
elektrycznej z 
zastosowaniem 
odnawialnych źródeł 
energii.  

Miasto Bełchatów  Projekt w trakcie 
realizacji. 
W 2019 roku 
planowane jest 
zawarcie umowy na 
termomodernizację 
budynku przy ul. 
Czaplineckiej 5 – 
ODRA w formule 
zaprojektuj i 
wybuduj. Planowany 
termin wykonania 
zadania  to grudzień 
2020 roku. 

10  Zagospodarowanie 
działki nr 108/1, 108/3   
i 109 obr. 10  

Zagospodarowanie 
działki zielenią miejską    
o funkcji ogólnej wraz z 
budową ciągu pieszego 
łączącego ul. Kościuszki 
z ulicą Witosa.  

Miasto Bełchatów  Projekt w całości 
zrealizowany został 
w 2017 roku. 

11  Aktywizacja zawodowa     
i społeczna osób 
wykluczonych 

Utworzenie przez 
organizację pozarządową 
Fundację Solidarni 
nowych miejsc pracy, 
dla osób wykluczonych    
z obszaru rewitalizacji, 
w formule ekonomii 
społecznej. Fundacja 
obecnie wspiera osoby 
bezdomne i skrajnie 
ubogie poprzez 
dostarczanie ciepłych 
posiłków.  

Fundacja 
Społeczna 
„Solidarni”  

Projekt miękki 
realizowany jest    
w cyklu ciągłym. 
Fundacja w ramach 
prowadzenia 
działalności 
gospodarczej         
w formule 
Przedsiębiorstwa 
Społecznego, 
szczególną troską 
objęła osoby 
zagrożone 
wykluczeniem 
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społecznym w wieku 
55 plus i 60 plus. 
W 2018 roku w PS   
w różnych formach 
zatrudnienia 
znalazło 17 osób, w 
tym 1 osoba ze 
Schroniska dla 
Bezdomnych. 
Pozostałe osoby to 
długotrwale 
bezrobotni 
zarejestrowani w 
PUP w Bełchatowie, 
a także osoby 
zagrożone 
wykluczeniem 
społecznym. 
Zatrudnione osoby 
zamieszkują obszar 
objęty Programem 
Rewitalizacji. 

12  Nadbudowa budynków 
przy ul. Kościuszki 4       
i 4a  

Rozbudowa budynków 
poprzez dobudowanie 
trzeciej kondygnacji.  

Osoba fizyczna  Projekt nie został 
zrealizowany. 
Właściciele posesji 
w 2018 roku nie 
poczynili żadnych 
kroków 
zmierzających do 
budowy trzeciej 
kondygnacji 
kamienicy z powodu 
braku środków 
finansowych. 
Poinformowano, iż 
nadbudowa 
planowana jest na 
rok 2019 lub 2020. 
Informacja została 
przekazana 
telefonicznie przez 
właścicieli posesji w 
dniu 18.03.2019 r. 

13  Odnowienie elewacji 
budynku przy ul. 
Piłsudskiego 3  

Poprawa wizerunku 
terenu rewitalizowanego 
poprzez wykonanie 
remontu elewacji 
budynku  

Osoba fizyczna  Projekt w trakcie 
realizacji. 
Właściciele posesji 
urządzili zieleń na 
zapleczu posesji, 
poszerzyli parking i 
otynkowali budynek. 
Poinformowano, iż 
w 2019 roku 
budynek zostanie 
pomalowany. 
Informacja została 
przekazana 
telefonicznie przez 
właścicieli posesji w 
dniu 20.03.2019 r. 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez: 
 

Komórki organizacyjne Urzędu Miasta Bełchatowa: Wydział Promocji i Turystyki (WPT); Wydział Oświaty (WO); 
Wydział Spraw Lokalowych (WL); Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska (WIŚ); Wydział Informatyki (WIN), Zespół ds. 
Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi (OP), Zespół ds. Pomocy Społecznej i Zdrowia (PZ), Zespół ds. Informacji 
Społecznej (ZIS). 
Jednostki podległe UM: Straż Miejska (SM), Miejskie Centrum Kultury (MCK), Miejskie Centrum (MCS) Sportu, Muzeum 
Regionalne (MR), Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS), Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej (PGM). 
Instytucje i organizacje pozarządowe: US (Urząd Statystyczny w Łodzi), Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie (PUP), 
Komenda Powiatowa Policji w Bełchatowie (KPP), Fundacja Społeczna „Solidarni” (FS), Bełchatowsko Kleszczowski Park 
Przemysłowo Technologiczny Sp. z o.o. (BKPPT). 

 

 

Tabela 4. Pozostałe przedsięwzięcia rewitalizacyjne 

 

Lp  Nazwa projektu 
 

Skrócony opis projektu Realizator 
projektu 

Stopień realizacji 

1. Modernizacja obiektów 
socjalnych i 
komunalnych – 
przedsięwzięcie 
zakłada remont 
budynków socjalnych i 
komunalnych 
zlokalizowanych na 
obszarze rewitalizacji 

Realizacja 
przedsięwzięcia wpłynie 
na poprawę wizerunku 
obszaru rewitalizacji, 
poprawę jakości życia 
mieszkańców budynków 
przeznaczonych do 
remontu, zwiększenie 
bezpieczeństwa na 
obszarze rewitalizacji, 
przyczyni się do 
przeciwdziałania 
wykluczeniu 
społecznemu 
mieszkańców budynków 
socjalnych i komunalnych 
oraz poprawy warunków 
mieszkaniowych w 
Śródmieściu miasta. 

Miasto Bełchatów Projekt w trakcie 
realizacji. 
W 2018 roku PGM 
zmodernizował trzy 
obiekty komunalne: 
przy ulicy 
Sienkiewicza 1 – 
termomodernizacja 
budynku, przy ulicy 
Fabrycznej 3 – 
termomodernizacja 
budynku i wymiana 
pokrycia 
dachowego, przy 
ulicy Rtm Witolda 
Pileckiego 1 – 
remont dachu. 

 
Projekt stanowi uzupełnienie przedsięwzięć inwestycyjnych, związanych z odnową zasobu 

mieszkaniowego na obszarze rewitalizacji (Przedsięwzięcia: 2, 9, 12, 13). 
 

2. Powrót do tradycji 
rzemieślniczych  

 

W ramach 
przedsięwzięcia 
zorganizowane zostanie 
spotkanie dla 
mieszkańców 
zachęcających do 
podejmowania 
tradycyjnych zawodów. 
Realizacja projektu 
służyć będzie 
reaktywacji zanikających 
zawodów oraz 
przypomnienia tradycji i 
historii miasta. Zawody, 
które niegdyś były 
zajęciami dochodowymi i 
popularnymi, powoli 
zaczęły stawać się 

Miasto Bełchatów Projekt nie został 
zrealizowany. 
Projekt 
przewidziany do 
realizacji w latach 
następnych. 
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niszowe i poszukiwane. 
Zaczyna powracać moda 
na tradycyjne produkty, 
w związku z czym 
wzrasta popyt na 
wytwory tkaczy, 
rymarzy, cieśli. 
Realizacja 
przedsięwzięcia 
przyczyni się do 
podniesienia poziomu 
identyfikacji 
mieszkańców z 
zamieszkiwanym 
obszarem, zwiększy 
aktywność zawodową 
mieszkańców oraz 
wpłynie na rozwój 
zasobów ludzkich obszaru 
rewitalizacji. Wiąże się 
to z wykorzystaniem 
nowych form wsparcia 
przedsiębiorczości 
mieszkańców. Projekt 
będzie realizowany przez 
Miasto Bełchatów. 
 

 
Projekt stanowi uzupełnienie przedsięwzięcia „Kamienice tkaczy”, w ramach którego promowane 

będzie tradycja bełchatowskiego tkactwa oraz przedsięwzięcia, w ramach których realizowane będą 
zadania z zakresu aktywizacji zawodowej mieszkańców, tj. „Aktywizacja zawodowa                           

i społeczna osób wykluczonych”. 
 

3. Ujednolicenie 
wizerunku centrum 
miasta 

Przedsięwzięcie zakłada 
prowadzenie działań 
zmierzających do 
ujednolicenia wizerunku 
obszaru rewitalizacji 
(art. kolorystyka 
elewacji, ujednolicenie 
reklam, zakaz stosowania 
reklam 
wielkopowierzchniowych 
i świetlnych art.). 
Realizacja 
przedsięwzięcia 
przyczyni się do poprawy 
postrzegania obszaru 
rewitalizacji, ale również 
dzięki uporządkowaniu 
szaty informacyjnej w 
Śródmieściu podniesiona 
zostanie atrakcyjność 
tego obszaru do 
prowadzenia działalności 
gospodarczej, wzrośnie 
znaczenie Śródmieścia 
jako centrum miasta, 
poprawi się także 
atrakcyjność turystyczna 

Miasto Bełchatów Projekt w trakcie 
realizacji. 
Uchwała Nr 
XLII/388/17 Rady 
Miejskiej w 
Bełchatowie z dnia 
30 listopada 2017 
roku w sprawie 
przygotowania 
przez Prezydenta 
Miasta Bełchatowa 
projektu uchwały 
Rady Miejskiej w 
Bełchatowie 
ustalającej zasady i 
warunki sytuowania 
obiektów małej 
architektury, tablic 
reklamowych i 
urządzeń 
reklamowych oraz 
ogrodzeń, ich 
gabaryty, standardy 
jakościowe oraz 
rodzaje materiałów 
budowlanych, z 
jakich mogą być 
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miasta.  wykonane. 

 
Realizacja przedsięwzięcia ma charakter horyzontalny, wiąże się z realizacją celu strategicznego   

nr 1. Projekt będzie powiązany ze wszystkimi projektami wpływającymi na sferę funkcjonalno        -
przestrzenną, a więc z przedsięwzięciami nr 2, 3, 4, 9, 10, 12 i 13. 

 

4. Współpraca 
przedsiębiorstw          
z obszaru rewitalizacji 
z Powiatowym 
Urzędem Pracy  

 

Projekt zakłada 
wypracowanie narzędzi 
współpracy między 
przedsiębiorcami a 
PUP’em. Celem realizacji 
przedsięwzięcia jest 
aktywizacja zawodowa    
i społeczna mieszkańców 
obszaru rewitalizacji 
oraz wypracowanie 
nowych form wsparcia 
przedsiębiorczości. 
Projekt będzie 
realizowany przez Miasto 
Bełchatów. W ramach 
projektu zostanie 
zorganizowany cykl 
spotkań, w których udział 
wezmą przedsiębiorcy 
prowadzący działalność 
gospodarczą na obszarze 
rewitalizacji oraz 
przedstawiciele 
Powiatowego Urzędu 
Pracy. Wypracowane 
zostaną nie tylko formy 
wsparcia oraz nowe 
techniki komunikacji 
pomiędzy PUP a 
pracodawcami 
poszukującymi 
pracowników.  

Miasto Bełchatów Projekt nie został 
zrealizowany. 
Projekt 
przewidziany do 
realizacji w latach 
następnych. 
 
 

 
Projekt ten uzupełnia przedsięwzięcia związane z aktywizacją zawodową mieszkańców obszaru 
rewitalizacji oraz poprawą konkurencyjności Śródmieścia jako obszaru prowadzenia działalności 

gospodarczej, tj., z przedsięwzięciami nr 1, 10, i 11. 
 

5. Więcej miejsc zabaw   
w obrębie Pl. 
Narutowicza  

 

Przedsięwzięcie zakłada 
zagospodarowywanie 
terenów w obszarze 
rewitalizowanym poprzez 
tworzenie niewielkich 
placów zabaw, parków 
kieszonkowych art. 
Realizacja 
przedsięwzięcia 
przyczyni się do poprawy 
bezpieczeństwa na 
obszarze rewitalizacji, 
aktywizacji różnych grup 
mieszkańców, 
podniesienia jakości 
przestrzeni publicznych 
oraz terenów zieleni. 

Miasto Bełchatów Projekt nie został 
zrealizowany. 
Projekt 
przewidziany do 
realizacji w latach 
następnych. 
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Projekt ten stanowi uzupełnienie do przedsięwzięcia związanego z kreacją nowych przestrzeni 

publicznych na obszarze rewitalizacji, tj. zagospodarowanie działki nr 108/1, 108/3 i 109 obr. 10. 
 

6. Remont lub zmiana 
siedziby schroniska dla 
bezdomnych 

Realizacja 
przedsięwzięcia 
przyczyni się do poprawy 
warunków życia osób 
wykluczonych oraz 
rozwoju infrastruktury 
społecznej na rzecz 
wsparcia osób 
dotkniętych 
wykluczeniem 
społecznym. Projekt 
będzie realizowany przez 
Miasto Bełchatów.  

Miasto Bełchatów Projekt w trakcie 
realizacji. 
W 2018 roku 
wykonano remont 
sanitariatów w 
schronisku dla 
bezdomnych w 
Bełchatowie za 
kwotę 27 625,38 zł 
brutto. 

 
Projekt ten stanowi uzupełnienie przedsięwzięć o charakterze stricte społecznym, tj. przedsięwzięć 

nr 5, 6, 7, 8 i 11. 
 

7. System informacji           
o jakości powietrza 

Projekt zakłada zakup      
i montaż urządzeń 
pomiarowych oraz tablic 
informujących o stanie 
powietrza na obszarze 
rewitalizacji. Realizacja 
przedsięwzięcia 
przyczyni się do 
kształtowania 
pozytywnego wizerunku 
Bełchatowa jako miasta 
przyjaznego środowisku 
naturalnemu oraz 
dbającego o warunki 
życia mieszkańców. 
Efektem będzie zatem 
poprawa środowiska 
naturalnego, poprawa 
warunków życia 
mieszkańców. 

Bełchatowsko-
Kleszczowski 
Park  
Przemysłowo-
Technologiczny 

Projekt nie został 
zrealizowany. 
Rozpoczęcie 
realizacji zadania 
jest uzależnione od 
pozyskania 
finansowania 
zewnętrznego. 
Planowane jest 
pozyskanie środków 
z jednego z 
programów 
współfinansowanych 
ze środków Unii 
Europejskiej lub 
Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony 
Środowiska. BKPPT 
na bieżąco 
monitoruje terminy 
naborów konkursów 
współfinansowanych 
ze środków 
unijnych, z których 
będzie możliwość 
pozyskania środków 
na jego realizację.  
W związku z tym, 
iż w roku 2018 nie 
udało się pozyskać 
funduszy na 
realizację zadania, 
pracownicy BKPPT 
w roku 2019 
wystąpią z 
projektem zakupu 
i montażu 
urządzeń 
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pomiarowych oraz 
tablicy 
informacyjnej o 
stanie powietrza 
na obszarze 
rewitalizacji do 
mieszkańców 
Bełchatowa, w 
postaci zgłoszenia 
projektu do 
Budżetu 
Obywatelskiego na 
2019 rok. 

 
Projekt ten stanowi uzupełnienie przedsięwzięć o charakterze środowiskowym, tj. nr 1,2,3,9,12. 

 

8. Inkubator Innowacji 
Społecznych 

Przedsięwzięcia ma na 
celu stworzenie miejsca, 
które będzie zrzeszało 
organizacje pozarządowe 
wspierające 
mieszkańców obszaru 
rewitalizowanego. 
Utworzenie Inkubatora 
pozwoli na kreowanie 
innowacyjnych rozwiązań 
na rzecz osób 
wykluczonych społecznie 
bądź zagrożonych 
wykluczeniem. Efektem 
realizacji projektu 
będzie zapobieganie i 
przeciwdziałanie 
wykluczeniu 
społecznemu 
mieszkańców obszaru 
rewitalizacji, integracja 
środowisk społecznych 
działających na rzecz 
integracji społecznej i 
zawodowej osób 
wykluczonych lub 
zagrożonych 
wykluczeniem 
społecznym oraz 
rozbudowa infrastruktury 
społecznej. 

Bełchatowsko-
Kleszczowski 
Park 
Przemysłowo-
Technologiczny 

Projekt nie został 
zrealizowany. 
Rozpoczęcie 
realizacji zadania 
jest uzależnione od 
pozyskania 
finansowania 
zewnętrznego. 
Planowane jest 
pozyskanie środków 
z jednego z 
programów 
współfinansowanych 
ze środków Unii 
Europejskiej. BKPPT 
na bieżąco 
monitoruje terminy 
naborów konkursów 
współfinansowanych 
ze środków 
unijnych, z których 
będzie możliwość 
pozyskania środków 
na realizację 
działania.  
BKPPT w 2018 
roku nie pozyskało 
środków na 
realizację zadania. 
W 2019 roku 
planowane jest 
złożenie wniosku o 
pozyskanie 
środków z 
organizowanego 
przez Centrum 
Obsługi 
Przedsiębiorczości 
w Łodzi, konkursu. 
Konkurs dotyczy 
poddziałania RPO 
WŁ 2.1.2 
Profesjonalizacja 
usług biznesowych. 
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W ramach tego 
poddziałania 
możliwe będzie 
pozyskanie 
środków na 
stworzenie 
Inkubatora,           
w którym będą 
świadczone 
profesjonalne 
usługi biznesowe 
dla osób 
fizycznych oraz 
mikro, małych 
średnich firm 
działających na 
rynku nie dłużej 
niż 24 miesiące od 
daty rejestracji. 

 
Projekt ten stanowi uzupełnienie przedsięwzięć społecznych, tj. przedsięwzięć nr 5, 6, 7, 8 i 11. 

 

9. System monitoringu 
miejskiego 

Przedsięwzięcie zakłada 
modernizację i 
rozbudowę miejskiego 
systemu monitoringu w 
celu zwiększania 
poziomu bezpieczeństwa 
na obszarze 
rewitalizacji. Realizacja 
przedsięwzięcia 
przyczyni się także do 
poprawy atrakcyjności 
obszaru rewitalizacji 
jako miejsca 
zamieszkania i 
prowadzenia działalności 
gospodarczej oraz 
znaczenia Śródmieścia 
jako centrum miasta. 
System monitoringu 
obejmie również 
przestrzenie publiczne 
oraz tereny zieleni.  

Miasto Bełchatów Projekt w trakcie 
realizacji. 
W ramach realizacji 
poszczególnych 
projektów na 
obszarze 
rewitalizacji 
prowadzone są 
prace związane z 
uzupełnianiem 
punktów 
kamerowych 
monitoringu 
miejskiego. W roku 
2018 ustawiono 1 
kamerę przy Tężni 
Solankowej oraz 17 
kamer na Placu 
Wolności. 

 
Przedsięwzięcie jest uzupełnieniem wszystkich przedsięwzięć rewitalizacyjnych, zwłaszcza 

przedsięwzięć kluczowych, tj. nr 1, 2, 3, 4. 
 

10. KIS – Klub Integracji 
Społecznej 

Celem przedsięwzięcia 
jest utworzenie Klubu 
Integracji Społecznej,       
w ramach którego 
stworzona zostanie 
kompleksowa oferta 
wsparcia dla osób 
zagrożonych 
wykluczeniem 
społecznym. W ramach 
KIS prowadzone będą 
zadania mające na celu 

Miasto Bełchatów Projekt nie został 
zrealizowany. 
Projekt 
przewidziany do 
realizacji w latach 
następnych. 
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przeciwdziałanie 
wykluczeniu, 
wzmocnienie 
kompetencji 
obywatelskich 
beneficjentów (w tym 
kompetencji 
rodzicielskich, 
społecznych i poruszania 
się na rynku pracy). 
Prowadzony będzie 
ponadto punkt 
informacyjny, punkt 
wsparcia (bank 
żywności), w ramach 
którego prowadzona 
będzie działalność 
administracyjna, mająca 
na celu realizację 
projektów edukacyjno-
szkoleniowych na rzecz 
osób wykluczonych i 
zagrożonych 
wykluczeniem. 
Podstawowym zadaniem 
KIS będzie realizowanie 
pełnego zakresu 
programu zatrudnienia 
socjalnego, 
umożliwiającego walkę     
z ubóstwem i społecznym 
wykluczeniem.  

 
Przedsięwzięcie będzie uzupełnieniem wszystkich przedsięwzięć rewitalizacyjnych, zwłaszcza 

przedsięwzięć o charakterze stricte społecznym, tj. nr 1, 5, 6, 7, 8, 11. 
 

11. Budowa łaźni i toalety 
publicznej 

 

w ramach 
przedsięwzięcia 
przygotowana zostanie 
łaźnia i toaleta publiczna 
oferująca darmowy 
dostęp do usług dla 
mieszkańców 
Bełchatowa. W 
szczególności 
beneficjentami projektu 
są osoby bezdomne, 
zagrożone wykluczeniem, 
ubogie oraz mieszkające 
w trudnych warunkach 
mieszkaniowych. Obecnie 
na terenie Bełchatowa 
nie ma toalety 
publicznej, co powoduje 
że nie jest realizowana 
jedna z ważniejszych 
zadań samorządu. W 
ramach projektu sytuacja 
ta ulegnie zmianie. W 

Fundacja 
Społeczna 
„Solidarni” 

Projekt w trakcie 
realizacji. 
Projekt pn.: 
„Budowa toalety 
publicznej wraz  
przyłączami”, 
realizowany w 
ramach budżetu 
obywatelskiego 
został 
zrealizowany. 
Zadanie zostało 
odebrane w dniu 
20.12.2018 roku. 
Całkowity koszt 
inwestycji to 
255.594,00 zł 
brutto. 
Obiekt zostanie 
oddany do 
użytkowania po 
podłączeniu do 
toalety przyłącza 
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ramach przedsięwzięcia 
zostaną przygotowane 
stanowiska natryskowe – 
łaźnie, toalety z 
wydzieleniem przestrzeni 
dla kobiet i mężczyzn 
oraz pomieszczenia 
socjalne. Łaźnia i toalety 
powstaną w budynku 
będącym własnością 
Fundacji Solidarni. W 
celu realizacji projektu 
podjęte zostały już 
działania finansowane ze 
środków własnych 
fundacji: przygotowanie 
koncepcji remontu wraz 
a kosztorysem 
budowlanym oraz 
wydzielenie i 
przygotowanie lokalu do 
remontu. Fundacja 
prowadząc 
przedsiębiorstwo 
społeczne podejmie się 
części zadania przy jego 
realizacji w zakresie prac 
remontowo budowlanych 
jak i w przyszłości w 
zakresie prowadzenia 
sanitariatu, łaźni i innych 
zadań w ramach zadania 
zleconego. Proponowany 
zakres działań byłby 
uzupełnieniem 
istniejącej już w 
budynku Fundacji 
„Jadłodajni” z której 
każdego dnia korzysta do 
osiemdziesięciu osób 
zagrożonych 
wykluczeniem 
społecznym w tym: 
bezdomni, osoby 
uzależnione od alkoholu     
i członkowie ich rodzin. 
 
 

energetycznego. 
 

 
Przedsięwzięcie będzie uzupełnieniem przedsięwzięcia rewitalizacyjnego nr 7. 

 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez:  
 

Komórki organizacyjne Urzędu Miasta Bełchatowa: Wydział Promocji i Turystyki (WPT); Wydział Oświaty (WO); 
Wydział Spraw Lokalowych (WL); Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska (WIŚ); Wydział Informatyki (WIN), Zespół ds. 
Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi (OP), Zespół ds. Pomocy Społecznej i Zdrowia (PZ), Zespół ds. Informacji 
Społecznej (ZIS). 
Jednostki podległe UM: Straż Miejska (SM), Miejskie Centrum Kultury (MCK), Miejskie Centrum (MCS) Sportu, Muzeum 
Regionalne (MR), Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS), Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej (PGM).  



 28 

Instytucje i organizacje pozarządowe: US (Urząd Statystyczny w Łodzi), Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie (PUP), 
Komenda Powiatowa Policji w Bełchatowie (KPP), Fundacja Społeczna „Solidarni” (FS), Bełchatowsko Kleszczowski Park 
Przemysłowo Technologiczny Sp. z o.o. (BKPPT). 
 

 

Tabela 5. Wskaźniki produktu – dotyczą stricte realizacji przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych wpisanych do programu 
 

 

Wskaźnik 

 

Wartość wskaźnika 

osiągnięta  w 2018 roku 

Liczba projektów podnoszących poziom identyfikacji mieszkańców                                 
z zamieszkiwanym obszarem (Cel 1.1)  
 

WRM – 2 
(Dot. Jabłoniowego Sadu i Placu 

Wolności) 

Liczba projektów dotyczących zmiany wizerunku obszaru (Cel 1.2)  
 

WIŚ – 2 
(Dot. Jabłoniowego Sadu i Placu 

Wolności). 
Liczba projektów z zakresu poprawy rozpoznawalności wizerunku 
obszaru rewitalizacji poprzez promocję kluczowych 
projektów/przedsięwzięć rewitalizacyjnych (Cel 1.3)  

WRM – 2 
(Dot. Jabłoniowego Sadu i Placu 

Wolności) 

Liczba projektów z zakresu rozwoju zasobów ludzkich obszaru 
Śródmieście oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu          
i zawodowemu mieszkańców rewitalizowanego obszaru (Cel 2.1)  

MOPS – 1  
(Dot. działań podejmowanych            

w ramach realizacji przedsięwzięcia 
rewitalizacyjnego „Skuteczna 

pomoc”). 

FS – 2 
1. Prowadzenie „JADŁODAJNI” 

dla osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym 
oraz dla osób uzależnionych 
od alkoholu i członków ich 
rodzin. Łącznie 
„JADŁODAJNIA” w 2018 
roku wydała 12 750 porcji 
ciepłych posiłków z 
dodatkiem pieczywa i na 
wynos oraz 1 860 porcji 
suchego prowiantu 
wydawanego na niedziele i 
dni świąteczne. 

2. Przyłączenie się do 
społecznej akcji „Wymiany 
ciepła” organizowanej przez 
Miasto Bełchatów i PEC. 
Akcja kierowana była do 
osób potrzebujących 
wsparcia i polegała na 
dzieleniu się swoją zimową  
garderobą z osobami 
potrzebującymi. 

Liczba projektów organizujących wolny czas młodych ludzi       
(Cel 2.2)  
 

MCK – 34 
(Wskaźnik zawiera liczbę grup 

działających w ramach artystycznych 
zajęć stałych dla dzieci i młodzieży      
– 31, cykliczne projekty artystyczne      
i edukacyjne skierowane do dzieci        

i młodzieży – 3). 

MCS – 8 
1. IV Bieg Konstytucji 3 

Maja(park przy Muzeum 
Regionalnym). 

2. Strefa Kibica – mecz Polska-
Senegal (plac Narutowicza). 

3. Strefa Kibica – mecz Polska-
Kolumbia (plac 
Narutowicza). 
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4. Strefa Kibica – mecz Polska-
Japonia (plac Narutowicza). 

5. Strefa Kibica – Finał 
Mistrzostw Świata (plac 
Narutowicza). 

6. XVI Bieg Niepodległości 
(park przy Muzeum 
Regionalnym). 

WPT – 11 
1. Dni Patrona Miasta Św. Jana 

Pawła II oraz Dni Rodziny. 
2. Letnie Koncerty ze 

Stypendystami. 
3. Jarmark Świąteczny. 
4. Powitanie Nowego Roku dla 

mieszkańców Bełchatowa. 
5. Festiwal Sztuki Jabłka. 
6. Festiwal Re:aktor  ANIA.  
7. Miejski Dzień Dziecka. 
8. Siatkarski Weekend Mocy. 
9. Piknik z Marszałkiem. 
10. II Zlot Food Trucków. 
11. XXXIX Dni Bełchatowa. 

OP – 33 
(Działania podejmowane  w ramach 

realizacji zadań publicznych w trybie 
otwartego konkursu ofert oraz art. 

19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego           

i wolontariacie). 
 

Liczba projektów aktywizujących społecznie osoby starsze oraz      
z zakresu rozwoju profilaktyki zdrowotnej na ich rzecz (Cel 2.3)  
 

PZ – 7 
W roku 2018 na działania 
profilaktyczne z budżetu miasta 
przeznaczono środki finansowe, w 
ramach których  realizowane  były 
poszczególne zadania i na które środki 
otrzymały poniższe organizacje 
pozarządowe; tj: 

1. Regionalne Towarzystwo 
Społeczno-Kulturalne 
„ERSKA”, które otrzymało 
dotację na realizację 
zadania - Profilaktyka grypy 
wśród mieszkańców 60 + pn. 
„GRYPOODPORNI”. 
Szczepienia zrealizowano w 
Niepublicznym Zakładzie 
Opieki Zdrowotnej PULS. Z 
oferty szczepień skorzystało 
120 seniorów. 

2. Bełchatowskie 
Stowarzyszenie "Amazonki" 
otrzymało dotację na 
realizację Festynu 
profilaktycznego pn. 
"Zdrowa Niedziela", w 
ramach którego mieszkańcy 
Bełchatowa skorzystali z 
nieodpłatnych 
specjalistycznych porad i 
badań profilaktycznych. 
Łącznie udzielonych zostało 
ok. 900 porad.  

3. W ramach organizacji 
Światowego Dnia Rzucania 
Palenia Tytoniu – 
przeprowadzono edukację 
antynikotynową w ramach 
punktu konsultacyjno- 
edukacyjnego. Łącznie 
w przedsięwzięciu udział 
wzięło 70 osób. 
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4. We współpracy z NZOZ 
Salve Medica w Łodzi 
corocznie realizowana jest 
także  bezpłatna 
mammografia dla kobiet w 
wieku 50 – 69 lat. Łącznie z 
bezpłatnej mammografii 
skorzystały 983 kobiety. 

5. W ramach V Budżetu 
Obywatelskiego 
zrealizowany został Projekt 
pn. „Bezpieczne Serce 24 h 
pod kontrolą 
(telemonitoring)”. Łączna 
liczba osób starszych 
objętych projektem: 89 
osób. 

6. Stowarzyszenie Rodziców i 
Przyjaciół Osób 
Niepełnosprawnych 
„Przystań w Bełchatowie w 
roku 2018 otrzymało 
dotację z budżetu miasta na 
realizację  zadania 
publicznego pn. „Zajęcia 
korekcyjno - usprawniające 
dla osób zameldowanych 
i zamieszkałych na terenie 
Bełchatowa, w tym dla osób 
seniorów”. Łącznie z oferty 
skorzystało 14 seniorów. 

7. Regionalne Towarzystwo 
Społeczno-Kulturalne 
„ERSKA”, które otrzymało 
dotację na realizację 
zadania  „Punkt Informacji 
Prozdrowotnej”, w ramach 
którego realizowane były 
m.in. porady 
fizjoterapeuty, dietetyka, 
psychologa, terapeuty 
rodzinnego.     
W ramach Punktu 
realizowane były również 
akcje profilaktyczne:  akcja 
bezpłatnych badań 
przesiewowych wzroku pod 
kątem występowania 
zaćmy, otwarte warsztaty 
edukacyjne „Profilaktyka 
raka szyjki macicy”, wykład 
„Fitoterapia 
najpowszechniejszych 
chorób cywilizacyjnych- 
cukrzycy i nadciśnienia”, 
połączony z pokazem 
zielników botanicznych, ziół 
leczniczych  oraz pomiarem 
ciśnienia tętniczego, wykład 
dot. profilaktyki grypy 
i chorób grypoodpornych, 
akcja profilaktyki układu 
krążenia i układu 
oddechowego- spirometria 
i mierzenie ciśnienia krwi 
w ramach Światowego Dnia 
Rzucania Palenia Tytoniu, 
instruktaż pierwszej pomocy 
przedmedycznej. 
Szacowana liczba 
uczestników: 300 osób. 

OP – 5 
(Działania podejmowane  w ramach 

realizacji zadań publicznych w trybie 
otwartego konkursu ofert oraz art. 
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19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego            

i wolontariacie). 

Liczba projektów wspierających rodziny z problemami 
wychowawczo- opiekuńczymi (Cel 2.4)  

MOPS – 1 
(Dot. działań podejmowanych             

w ramach realizacji przedsięwzięcia 
rewitalizacyjnego „Skuteczna 

pomoc”). 

Liczba projektów wspierających proces edukacyjny dzieci w wieku 
przedszkolnym (Cel 2.5)  
 

Poniżej przedstawiono 
dodatkowe projekty cyklicznie 

realizowane przez Miasto 
Bełchatów na obszarze 

rewitalizowanym, nie będące 
jednak typowymi wskaźnikami 

produktu dla projektów 
zakończonych: 

WPT – 10 
1. Dni Patrona Miasta Św. Jana 

Pawła II oraz Dni Rodziny. 
2. Letnie Koncerty ze 

Stypendystami. 
3. Jarmark Świąteczny. 
4. Festiwal Sztuki Jabłka. 
5. Festiwal Re:aktor ANIA. 
6. Miejski Dzień Dziecka. 
7. Siatkarski Weekend Mocy. 
8. Piknik z Marszałkiem. 
9. XXXIX Dni Bełchatowa. 
10. Bełchatów Kids. 

WOS – 1 
(Dot. projektu  t. „Program Edukacji 

Ekologicznej pn. Przedszkolak 
badaczem i odkrywcą – tajemnice w 

powietrzu, w wodzie i na ziemi 
realizowany w Przedszkolu 

Samorządowym nr 1 Pod Topolą w 
Bełchatowie”). 

Liczba projektów poprawiających poziom bezpieczeństwa         
(Cel 2.6)  

SM – 5 
1. Zajęcia profilaktyczne w 

placówkach oświatowych na 
terenie miasta (siedem 
bloków tematycznych, w 
których skład wchodziły 24 
tematy szczegółowe). 

2. 16 kamer monitoringu 
miejskiego oraz monitoring 
obiektów i parkingów 
miejskich. 

3. Całodobowa ochrona 
obiektów samorządowych     
i infrastruktury miejskiej. 

4. Całodobowe działania 
ochronne i prewencyjne na 
terenie zrewitalizowanym. 

5. Prewencyjne, codzienne 
kontrole rejonów placówek 
oświatowych. 

Liczba projektów integrujących środowiska społeczne działające 
na rzecz rozwoju zasobów ludzkich, integracji społecznej               
i zawodowej osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem 
społecznym i zawodowym (Cel 2.7)  
 

OP – 3 
(Działania podejmowane  w ramach 

realizacji zadań publicznych w trybie 
otwartego konkursu ofert oraz art. 

19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego           

i wolontariacie). 

MOPS – 1 
(Dot. działań podejmowanych             

w ramach realizacji przedsięwzięcia 
rewitalizacyjnego „Skuteczna 

pomoc”). 

Liczba projektów podnoszących konkurencyjność obszaru 
rewitalizacji jako miejsca prowadzenia działalności gospodarczej    

Poniżej przedstawiono 
dodatkowe projekty cyklicznie 

realizowane przez Miasto 
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i korzystania z usług oraz lokalnego handlu i gastronomii (Cel 3.1)  
 

Bełchatów na obszarze 
rewitalizowanym, nie będące 
jednak typowymi wskaźnikami 

produktu dla projektów 
zakończonych: 

WPT – 7 
1. Jarmark Świąteczny. 
2. Festiwal Re:aktor ANIA.  
3. Festiwal Sztuki Jabłka. 
4. Siatkarski Weekend Mocy. 
5. Piknik z Marszałkiem.  
6.    XXXIX Dni Bełchatowa. 
7.    Odsłonięcie pomnika   

            Marszałka Józefa Piłsudskiego. 

Liczba projektów z zakresu rozwoju nowych form wspierania oraz 
rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw (Cel 3.2)  

WRM - 4 
1. Organizacja w  dniu 27 

lutego 2018 roku 
bezpłatnego spotkania 
informacyjnego dla 
Przedsiębiorców z zakresu 
pozyskiwania 
dofinansowania 
odnawialnych źródeł 
pozyskiwania energii, 
sposobów promocji na 
zagranicznych targach i 
pozyskiwania nowych, 
wykwalifikowanych 
pracowników. 

2. Organizacja szkolenia dla 
Przedsiębiorców w dniu 25 
kwietnia 2018 roku 
szkolenia dla 
Przedsiębiorców dot. 
nowych regulacji prawnych 
z zakresu RODO. 

3. Organizacja w dniu 16 
października 2018 roku 
bezpłatnego spotkania z 
Przedsiębiorcami pn. 
„RODO w Biznesie” z 
udziałem przedstawicieli 
Ministerstwa Cyfryzacji, 
Łódzkiej Agencji Rozwoju 
Regionalnego. Łódzkiej 
Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej i Urzędu 
Marszałkowskiego w Łodzi. 

4. Organizacja w dniu 11 
grudnia 2018 roku spotkania 
informacyjno       -
motywacyjnego dla 
Przedsiębiorców z udziałem 
mówcy motywacyjnego. 

Liczba projektów dotyczących rozwoju usług turystycznych       
(Cel 3.3)  
 

WPT – 1 
1. Projekt pn.: „Energia, 

natura i tradycja – na 
bełchatowskim szlaku” 
dofinansowanego przez Unię 
Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego  
z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Łódzkiego na lata 2014-2020 

Liczba projektów zwiększających znaczenie Śródmieścia 
Bełchatowa jako centrum miasta i obszaru o funkcjach 
ponadlokalnych w kontekście jego uwarunkowań przestrzennych 
(Cel 4.1)  

WRM – 1  
(Dot. Placu Wolności) 

Liczba projektów z zakresu rozwoju systemu komunikacji pieszej   
i kołowej w centrum oraz poprawa bezpieczeństwa uczestników 

WIŚ - 1 
(Dot. dostosowania przejść dla 

pieszych dla potrzeb osób 
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ruchu (Cel 4.2)  
 

niepełnosprawnych w ramach 
realizacji projektu pn.: „Energia, 

natura i tradycja – na bełchatowskim 
szlaku” – przystosowano 24 przejścia). 

Liczba projektów dotyczących poprawy warunków mieszkaniowych 
w Śródmieściu (Cel 4.3)  

0 

Liczba projektów podnoszących jakość przestrzeni publicznych 
oraz dostosowujących ich funkcje do potrzeb mieszkańców      
(Cel 4.4)  

WIŚ – 2 
(Dot. Placu Wolności, Jabłoniowego 

Sadu). 

WI – 2 
(Budowa/remont parkingów 

śródmiejskich w ramach realizacji 
przedsięwzięcia rewitalizacyjnego pn. 

„Parkingi Śródmiejskie”). 

Liczba projektów z zakresu poprawy atrakcyjności przestrzennej 
Śródmieścia jako obszaru do uprawiania rekreacji i sportu, 
wypoczynku i rozrywki oraz korzystania z usług kultury (Cel 4.5)  
 

Poniżej przedstawiono 
dodatkowe projekty cyklicznie 

realizowane przez Miasto 
Bełchatów na obszarze 

rewitalizowanym, nie będące 
jednak typowymi wskaźnikami 

produktu dla projektów 
zakończonych: 

MCK -  1 
(W ramach tego wskaźnika MCK 

realizuje działanie pod nazwą Klub 
Wojtusia, który stanowi miejsce dla 
rodziców, chcących zaopiekować się 
swoimi małymi dziećmi, spędzając 
czas w śródmieściu Bełchatowa). 

WPT – 9 
1. Dni Patrona Miasta Św. Jana 

Pawła II oraz Dni Rodziny. 
2. Letnie Koncerty ze 

stypendystami. 
3. Jarmark Świąteczny. 
4. Powitanie Nowego Roku dla 

mieszkańców Bełchatowa. 
5. Festiwal Sztuki Jabłka. 
6. Festiwal Re:aktor ANIA. 
7. XXXIX Dni Bełchatowa. 
8. Piknik z Marszałkiem. 
9.    Projekt pn.: „Energia, natura        
i tradycja – na bełchatowskim szlaku”. 

Liczba projektów z zakresu rozwoju infrastruktury społecznej na 
rzecz wsparcia osób zagrożonych i dotkniętych wykluczeniem 
społecznym i zawodowym z terenu Śródmieście (Cel 4.6)  
 

MOPS – 1 
(Dot. działań podejmowanych                   

w ramach realizacji przedsięwzięcia 
rewitalizacyjnego „Skuteczna 

pomoc”). 

Liczba projektów dostosowujących obiekty, w szczególności 
użyteczności publicznej i usługowych do potrzeb osób starszych     
i niepełnosprawnych (Cel 4.7)  
 

WIŚ - 1 
 (Dot. dostosowania przejść dla 
pieszych dla potrzeb osób 
niepełnosprawnych w ramach 
realizacji projektu pn.: „Energia, 
natura i tradycja – na bełchatowskim 
szlaku” – przystosowano 24 przejścia). 

Liczba projektów podnoszących jakość terenów zieleni oraz 
dostosowujących ich funkcje do potrzeb mieszkańców (Cel 5.1)  

WIŚ – 2 
(Dot. Placu Wolności, Jabłoniowego 

Sadu). 
 

Liczba projektów z utylizacji substancji szkodliwych (Cel 5.2)  
 

WIŚ – 1 
(Dot. programu usuwania azbestu         
i wyrobów zawierających azbest z 

terenu Miasta Bełchatowa). 
Liczba projektów z zakresu zagospodarowania terenów nad rzeką 
Rakówką (Cel 5.3) 

WIŚ – 1 
(Dot. Jabłoniowego Sadu na wysokości 

dopływu B do rzeki Rakówki). 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez:  
 

Komórki organizacyjne Urzędu Miasta Bełchatowa: Wydział Promocji i Turystyki (WPT); Wydział Oświaty (WO); 
Wydział Spraw Lokalowych (WL); Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska (WIŚ); Wydział Informatyki (WIN), Zespół ds. 
Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi (OP), Zespół ds. Pomocy Społecznej i Zdrowia (PZ), Zespół ds. Informacji 
Społecznej (ZIS). 
Jednostki podległe UM: Straż Miejska (SM), Miejskie Centrum Kultury (MCK), Miejskie Centrum (MCS) Sportu, Muzeum 
Regionalne (MR), Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS), Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej (PGM).  
Instytucje i organizacje pozarządowe: US (Urząd Statystyczny w Łodzi), Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie (PUP), 
Komenda Powiatowa Policji w Bełchatowie (KPP), Fundacja Społeczna „Solidarni” (FS), Bełchatowsko Kleszczowski Park 
Przemysłowo Technologiczny Sp. z o.o. (BKPPT). 

 

 

Podsumowanie: 

 

 W oparciu o informacje i dane statystyczne pozyskane od podmiotów i osób 

realizujących projekty rewitalizacyjne, tzw. interesariuszy programu oraz na podstawie 

ogłoszeń i wyników przeprowadzonych naborów wniosków aplikacyjnych stwierdzono, że     

w poddanym analizie drugim okresie sprawozdawczym, tj. od 1 stycznia 2018 roku do 31 

grudnia 2018 roku, realizacja Gminnego Programu Rewitalizacji Bełchatowa na lata 2016       

-2022, kształtuje się w następujący sposób: 

 

1) Analizując podstawowe wskaźniki dla obszaru rewitalizacji stwierdzić należy, że                 

w stosunku do wartości wskaźników wyjściowych oraz wartości wskaźników osiągniętych         

w poprzednim roku sprawozdawczym, w 2018 roku sukcesywnie spada liczba osób 

zamieszkujących obszar rewitalizacji. W stosunku do roku poprzedniego jest to spadek o 26 

osób, natomiast w stosunku do wskaźnika wyjściowego, notuje się spadek aż o 197 osób. 

Na terenie obejmującym obszar rewitalizacji wzrosła natomiast liczba popełnionych 

przestępstw, i to zarówno w stosunku do wskaźników wygenerowanych za 2017 rok, jak      

i do wskaźników wyjściowych. Na uwagę zasługuje fakt, iż w 2017 roku nastąpił spadek 

liczby przestępstw w stosunku do wskaźnika wyjściowego, przy jednoczesnym dość 

znacznym spadku liczby mieszkańców na tym terenie. Natomiast w roku 2018, pomimo 

dalszego spadku liczby mieszkańców na terenie rewitalizowanym, odnotowuje się znaczący 

wzrost liczby popełnionych przestępstw na 1000 mieszkańców. W tym miejscu zaznaczyć 

trzeba, iż opisywany wskaźnik jest nieprecyzyjny i nie ma możliwości wygenerowania go                   

w odniesieniu tylko i wyłącznie do obszaru rewitalizacji, ponieważ dla tego terenu nie jest 

prowadzona statystyka przestępczości. Obszar ten pokrywa się w pewnej części z rejonem 

dzielnicowego nr VI, który mieści się między ulicami: Pabianicką, Kościuszki, 1 Maja, 

Staszica, Czyżewskiego, Kempfinówka, Sienkiewicza, Piłsudskiego do granic miasta. Nie 

zmienia to jednak faktu, że wskaźnik ten odnotowuje tak znaczny wzrost w stosunku do 
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ubiegłego roku, w którym z kolei nastąpił jego znaczny spadek w stosunku do wartości 

wskaźnika wyjściowego.  

 

2) W 2018 roku, na obszarze rewitalizacji spadła liczba mieszkańców korzystających            

z pomocy społecznej, przy jednoczesnym spadku liczby bezrobotnych korzystających          

z pomocy społecznej, a także liczby długotrwale bezrobotnych korzystających z pomocy 

społecznej.  

 

3) W ramach bieżących działań, realizowanych przez Miasto Bełchatów, jednostki podległe 

i inne podmioty zaangażowane w realizację działań rewitalizacyjnych, w 2018 roku 

zrealizowano szereg przedsięwzięć oraz działań cyklicznych skierowanych do mieszkańców 

Bełchatowa, w tym zamieszkałych na obszarze rewitalizowanym. Najwięcej działań 

promocyjnych, kulturalnych i sportowych zrealizowanych zostało w ramach organizacji 

czasu wolnego mieszkańców, ale także w ramach profilaktyki zdrowotnej                             

i proekologicznej, a także integrujących środowiska społeczne, działające na rzecz rozwoju 

zasobów ludzkich, integracji społecznej i zawodowej osób wykluczonych lub zagrożonych 

wykluczeniem społecznym i zawodowym. Zintensyfikowano również działania dotyczące 

wspierania otoczenia biznesu, organizując szereg spotkań dla przedsiębiorców. 

Wyremontowanych zostało kilkanaście lokali i mieszkań zlokalizowanych na obszarze 

rewitalizacji, a tym samym podniesiony został ich standard. W ramach rozbudowy 

infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, zmodernizowano  trzy największe obiekty sportowe 

w Bełchatowie. Działania podejmowane przez podmioty je realizujące zostały szczegółowo 

opisane w tabeli numer 2, w której wygenerowane zostały wskaźniki rezultatu. 

 

4) Spośród trzynastu podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, dotychczas w całości 

zrealizowano pięć projektów (trzy twarde i dwa miękkie – realizowane w cyklu ciągłym),     

w tym cztery w 2018 i jeden w 2017 roku: 

 

- Projekt nr 3 pn.: „Parkingi Śródmiejskie”, w ramach którego wybudowany został 

parking śródmiejski w rejonie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej za kwotę 

768 576,61 zł brutto oraz wyremontowany został parking w rejonie skrzyżowania ul.           

1 Maja/Kwiatowa za kwotę 225816,65 zł brutto; 

- Projekt nr 4 pn.: „Energia, natura, tradycja – na bełchatowskim szlaku” - zadanie 

polegające na budowie Sadu Jabłoniowego oraz utworzeniu trzech szlaków turystycznych 

na terenie Miasta Bełchatowa. Projekt dofinansowany został w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VI 
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Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu Poddziałanie VI.2.1 Rozwój gospodarki 

turystycznej. Wartość projektu z umowy o dofinansowanie: 2 013 310,84 zł brutto. 

Wysokość dofinansowania z umowy o dofinansowanie: 1 243 721,01 zł – 85 %;  

- Projekt nr 5 pn.: „Skuteczna pomoc”, zakładający przeprowadzenie szkoleń oraz 

superwizji dla specjalistów udzielających wsparcia osobom z terenu rewitalizowanego. 

W 2018 roku MOPS zrealizował działania ujęte w tym przedsięwzięciu rewitalizacyjnym 

poprzez organizację szkoleń i superwizję dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup 

Roboczych udzielających wsparcia m.in. osobom zamieszkującym obszar rewitalizowany.      

W ramach zadania „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie”, finansowanego z Miejskiego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, osoby zajmujące się 

przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie uczestniczyli w szkoleniach, kursach i superwizji.  

W sumie przeszkolonych zostało 70 pracowników MOPS oraz 10 pedagogów szkolnych. 

Koszt zadania – 17 919,00 zł w całości sfinansowany został z Miejskiego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Programów Alkoholowych; 

- Projekt nr 11 pn.: „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób wykluczonych”,                 

zakładający utworzenie przez organizację pozarządową Fundację Społeczną „Solidarni” 

nowych miejsc pracy, dla osób wykluczonych z obszaru rewitalizacji, w formule ekonomii 

społecznej. Fundacja obecnie wspiera osoby bezdomne i skrajnie ubogie poprzez 

dostarczanie ciepłych posiłków. Fundacja w ramach prowadzenia działalności gospodarczej 

w formule Przedsiębiorstwa Społecznego, szczególną troską objęła osoby zagrożone 

wykluczeniem społecznym w wieku 55 plus i 60 plus. W 2018 roku w PS w różnych formach 

zatrudnienia znalazło 17 osób, w tym 1 osoba ze Schroniska dla Bezdomnych. Pozostałe 

osoby to długotrwale bezrobotni zarejestrowani w PUP w Bełchatowie, a także osoby 

zagrożone wykluczeniem społecznym. Zatrudnione osoby zamieszkują obszar objęty 

Programem Rewitalizacji. 

- Projekt nr 10 pn.: „Zagospodarowanie działki nr 108/1, 108/3 i 109 obr. 10” – został 

w całości zrealizowany już w 2017 roku. Na zagospodarowanym placu za budynkiem MCK 

PGE Giganty Mocy zainstalowane zostało nowe oświetlenie a zieleniec przy ulicy Witosa 

wzbogacił się o 14 nowych drzew, m.in. klonów pospolitych i śliw oraz ponad 600 krzewów. 

Dodatkowo wykonane zostały niezbędne zabiegi pielęgnacyjne wokół rosnących wcześniej 

na tym terenie drzew. Na skwerze znalazło się sześć tablic o tematyce ekologicznej. Koszt 

inwestycji to w sumie ok. 130 tys. zł.  

 

5) Jeżeli chodzi o pozostałe projekty, dotyczące podstawowych przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych, to poza pięcioma w pełni zrealizowanymi, cztery pozostają w trakcie 

realizacji, a cztery projekty nie zostały dotychczas zrealizowane. Przewidziane są one do 
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realizacji w latach następnych, natomiast działania podejmowane przez podmioty je 

realizujące, zostały szczegółowo opisane w tabeli numer 3.  

 

6) Spośród 11 pozostałych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, w 2018 roku nie zostało 

zrealizowane w całości żadne z zapisanych w dokumencie przedsięwzięć. W trakcie 

realizacji pozostaje pięć projektów, w tym projekt pn.: „Budowa toalety publicznej wraz  

przyłączami”, który realizowany jest w ramach budżetu obywatelskiego. Całkowity koszt 

inwestycji to 255.594,00 zł brutto. Zadanie zostało odebrane w dniu 20.12.2018 roku, 

natomiast do dnia dzisiejszego obiekt nie został oddany do użytku, w związku z brakiem  

podłączenia do toalety przyłącza energetycznego.  

Poszczególne działania podejmowane w ramach pozostałych przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych i stan ich realizacji został szczegółowo opisany w tabeli numer 4. 

 

7) W związku z pełną realizacją w 2018 roku kolejnych czterech podstawowych 

przedsięwzięć rewitalizacyjnych, w tabeli numer 5 wygenerowane zostały wskaźniki 

produktu dla tych projektów, a co za tym idzie osiągnięte zostały następujące cele 

operacyjne w ramach zdefiniowanych celów strategicznych i działań rewitalizacyjnych: 

- projekt nr 3 pn.: „Parkingi Śródmiejskie” (cel operacyjny 4.4); 

- projekt nr 4 pn.: „Energia, natura, tradycja – na bełchatowskim szlaku” (cel operacyjny 

1.1, 1.2, 1.3, 3.3, 4.1, 4.2, 4.4, 4.7, 5,1, 5.3); 

- projekt nr 5 pn.: „Skuteczna Pomoc” (cel operacyjny 2.1, 2.4, 2.7, 4.6); 

- projekt nr 11 pn.: „Aktywizacja zawodowa i społeczna” (cel operacyjny 2.1, 2.7). 

 

8) Poza wskaźnikami produktu, w tabeli numer 5 opisane zostały dodatkowe projekty, 

cyklicznie realizowane przez Miasto Bełchatów na obszarze rewitalizowanym                           

i wygenerowane zostały wskaźniki, nie będące jednak typowymi wskaźnikami produktu, 

które generuje się dla projektów zakończonych, ujętych w Programie. Jednakże stanowią 

one bogate źródło informacji na temat pozostałych działań rewitalizacyjnych, 

podejmowanych przez Miasto Bełchatów, w ramach realizacji celów strategicznych 

Gminnego Programu Rewitalizacji tj.: Zapobieganie i przeciwdziałanie wykluczeniu 

społecznemu oraz aktywizacja mieszkańców obszaru rewitalizacji (cel operacyjny 2.2, 2.3, 

2.5, 2.6, 2.7); Ożywienie gospodarcze i poprawa atrakcyjności inwestycyjnej obszaru 

rewitalizacji dla prowadzenia działalności gospodarczej (cel operacyjny 3.1, 3.2); Poprawa 

funkcjonalności i zagospodarowania przestrzennego obszaru rewitalizacji (cel operacyjny 

4.5). 
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9) Spośród czterech wskazanych w GPR jako priorytetowe, przedsięwzięć rewitalizacyjnych 

dla obszaru rewitalizacji, tj: („Centrum współpracy i inicjatyw społecznych”; „Kamienice 

tkaczy”; „Parkingi Śródmiejskie”; „Energia, natura i tradycja – na bełchatowskim szlaku”), 

pierwsze dwa są w trakcie realizacji, natomiast kolejne dwa zostały zrealizowane w 2018 

roku. W związku z powyższym uznać należy, iż założone w Programie działania 

priorytetowe realizowane są zgodnie z planem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sp. Katarzyna Kleska 


