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Sprawozdanie monitoringowe z realizacji GPR  

za okres od  01.01.2020r. do 31.12.2020r. 

 
 
 

 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 
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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 

jakości przestrzeni publicznych, rozwoju usług sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych, 
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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 

środowiskowej. Następnie zostały one ocenione przez Radę Techniczną w dniu 19 lipca 
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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 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku. Jest to trzecie 

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 2019 roku 

 

Wartość wskaźnika 
osiągnięta w 2020 roku 

Liczba mieszkańców 1 707 1 567 EDO - 1 469 

Liczba popełnionych 
przestępstw 

125 96 
 

KPP – 83 
 

Liczba popełnionych 
przestępstw na 1000 
mieszkańców 

73,2 61,2 KPP – 56,5 

Liczba mieszkańców 
prowadzących 
działalność gospodarczą 

116 102 US – 115 

Liczba mieszkańców 
prowadzących 
działalność gospodarczą 
na 1000 mieszkańców 

67,9 65,1 US – 78,28 

Liczba mieszkańców 
korzystających 
z pomocy społecznej 

322 298 MOPS - 308 

Liczba mieszkańców 
korzystających z 
pomocy społecznej na 
1000 mieszkańców 

188,6 190,2 MOPS – 209,7 

Liczba osób 
bezrobotnych 
korzystających z 
pomocy społecznej 

130 91 MOPS - 51 

Liczba osób 
bezrobotnych 
korzystających z 
pomocy społecznej na 
1000 mieszkańców 
 

76,2 58,1 MOPS – 34,7 

Liczba osób długotrwale 
bezrobotnych 
korzystających  
z pomocy społecznej 

126 78 MOPS - 54 

Liczba osób długotrwale 
bezrobotnych 
korzystających z 
pomocy społecznej na 
1000 mieszkańców 

73,8 49,8 MOPS – 36,8 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez: 
 

Komórki organizacyjne Urzędu Miasta Bełchatowa: Wydział Promocji Kultury i Sportu (WPK); Wydział Oświaty (WO); 
Wydział Spraw Lokalowych (WL); Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska (WIŚ); Wydział Spraw Społecznych (WS), Zespół 
ds. Informacji Społecznej (ZIS). 
Jednostki podległe UM: Straż Miejska (SM), Miejskie Centrum Kultury (MCK), Miejskie Centrum Sportu (MCS), 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 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 2020 roku 

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

 

WPK – 1 
1.Prowadzenie aplikacji BLISKO w ramach 
systemu SISMS . 
 

ZIS – 2 
1. Akcja informacyjna dot. projektu:” 
Rewitalizacja Śródmieścia” – 10 publikacji w 
miejskich kanałach (miejska strona internetowa 
www.belchatow.pl, biuletyn miejski 
„www.Bełchatów.pl Warto Wiedzieć Więcej”, 
oficjalne konto miasta w serwisie 
społecznościowym facebook). 
2.Akcja informacyjna dot. projektu: 
„Modernizacja ODRY” – 8 publikacji w miejskich 
kanałach (miejska strona internetowa 
www.belchatow.pl, biuletyn miejski 
„www.Bełchatów.pl Warto Wiedzieć Więcej”, 
oficjalne konto miasta w serwisie 
społecznościowym facebook) oraz 1 publikacja w 
wydawnictwach obcych („Dwutygodnik regionalny 
FAKTY informacje komentarze”). 

ZRM – 2 
1.Ekopiknik „W harmonii z naturą” organizowany 
we współpracy z WPK, jako targi, wykłady i 
warsztaty wyrobów ekologicznych i naukę 
racjonalnego gospodarowania odpadami i 
zrównoważonego rozwoju. Stoisko Miasta i 
promocja projektu „Edukacja ekologiczna 
mieszkańców Bełchatowa” odbyło się w Parku 
Olszewskich w dniu 30 sierpnia 2020r. 
2.„Europejski Tydzień Zrównoważonego 
Transportu 2020”. Miasto Bełchatów jak co roku 
przyłączyło się do europejskiej akcji, 
zachęcającej mieszkańców miasta do zmiany 
niekorzystnych dla zdrowia przyzwyczajeń i 
wybrania alternatywnych, ekologicznych środków 
podróżowania m.in.: chodzenia pieszo, jazdy na 
rowerze, jazdy na hulajnodze, korzystania z 
komunikacji miejskiej. W trakcie ETZT 
wystosowano apel do wszystkich mieszkańców 
miasta, aby zwrócono uwagę na zagrażające nam 
zanieczyszczenia powietrza wynikające z 
transportu. W ramach akcji odbył się również 
tzw. „Dzień bez samochodu”, propagujący 
wykorzystanie innych pojazdów niż spalinowe do 
przemieszczania się po mieście. Akcja ta 
prowadzona była zarówno w placówkach oświaty 
jak i innych jednostkach użyteczności publicznej i 
polegała na zachęcaniu do korzystania z 
transportu miejskiego oraz środków lokomocji 
nieemisyjnych. 
 

Liczba kampanii wizerunkowych   
 

0 
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Liczba kampanii promocyjnych i akcji 
informacyjnych dotyczących kluczowych 
przedsięwzięć rewitalizacyjnych  
 

WPK – 1 
Szlaki turystyczne promowane podczas akcji przy 
okazji organizowanych różnych wydarzeń. 

ZIS – 2 
1. Akcja informacyjna dot. projektu:” 
Rewitalizacja Śródmieścia” – 10 publikacji w 
miejskich kanałach (miejska strona internetowa 
www.belchatow.pl, biuletyn miejski 
„www.Bełchatów.pl Warto Wiedzieć Więcej”, 
oficjalne konto miasta w serwisie 
społecznościowym facebook). 
2.Akcja informacyjna dot. projektu: 
„Modernizacja ODRY” – 8 publikacji w miejskich 
kanałach (miejska strona internetowa 
www.belchatow.pl, biuletyn miejski 
„www.Bełchatów.pl Warto Wiedzieć Więcej”, 
oficjalne konto miasta w serwisie 
społecznościowym facebook) oraz 1 publikacja w 
wydawnictwach obcych („Dwutygodnik regionalny 
FAKTY informacje komentarze”). 

Odsetek interesariuszy postrzegających pozytywnie 
obszar rewitalizacji  

32,8% 
Badanie ankietowe przeprowadzono w okresie 
lipiec-sierpień 2021 

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

PUP – 4  
(Dot. prac społecznych). 

 FS – 3 
W ramach prowadzenia działalności gospodarczej 
w formule Przedsiębiorstwa Społecznego,  
Fundacja zatrudnia osoby do prac społeczno-
użytecznych.  

MOPS - 43   
35 osób w ramach realizacji przedsięwzięcia 
rewitalizacyjnego „Głowa pełna marzeń” i 8 osób 
w ramach realizacji przedsięwzięcia 
rewitalizacyjnego „Być rodziną”. 

Liczba młodych mieszkańców biorących udział  
w projektach z zakresu organizacji czasu wolnego 
(Cel 2.2)  
 

MCK – 410 
W ramach wskaźnika uwzględniono  uczestnictwo 
dzieci i młodzieży w artystycznych zajęciach 
stałych – 410 osób. Nie uwzględniono w nim 
pojedynczych warsztatów, konkursów dla uczniów 
szkół oraz projektów skierowanych do szerszego 
grona odbiorców. 

MCS – 208 
Liczba projektów stworzonych przez MCS 
organizujących czas młodych ludzi została podana 
zgodnie z regulaminem wydarzeń pozwalających 
na uczestnictwo każdej osoby  poniżej 18 roku 
życia – 194 osób oraz powyżej 18 roku życia, lecz 
poniżej 20 roku życia – 14 osób. 

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

MCK – 909 
Wskaźnik zawiera liczbę osób korzystających z 
zajęć Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz Klubów 
Seniora, działających w MCK. 

WS – 1 388  
1.Regionalne Towarzystwo Społeczno-Kulturalne 
„ERSKA” otrzymało dotację na realizację zadania 
„Miasto przyjazne seniorom” – 300 osób. 
2.Bełchatowskie Stowarzyszenie „Amazonki” 
otrzymało dotację na realizację projektu „Ama–
zone” – 46 osób. 
3.We współpracy z NZOZ Salve Medica w Łodzi 
corocznie realizowana jest bezpłatna 
mammografia dla kobiet w wieku 50-69 lat – 719 
kobiet. 
4.Stowarzyszenie Sztab Ratownictwa w 
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Bełchatowie w ramach dotacji realizowało 
zadanie „Od przedszkolaka do Seniora – wiemy 
wszystko o pierwszej pomocy – 80 osób. 
5.Projekt pn. Bełchatowska Karta Rodziny – kartę 
otrzymało 203 seniorów. 

Liczba kampanii informacyjnych dotyczących 
profilaktyki zdrowotnej  
 

0 

Liczba rodzin z problemami wychowawczo- 
opiekuńczymi objętych wsparciem  

WS –  27 
Liczba rodzin z problemami wychowawczo-
opiekuńczymi z terenu rewitalizowanego objętych 
wsparciem MOPS. 

Liczba dzieci w wieku przedszkolnym objętych 
wsparciem  

WOS – 991 
Dot. przedszkoli prowadzonych przez Miasto 
Bełchatów. 

Przedszkola Niepubliczne – 38  
Dane przekazane z 8 przedszkoli w roku szkolnym 
2020/2021. 

Odsetek interesariuszy czujących się bezpiecznie  
na obszarze rewitalizacji  

57,4 % 
Badanie ankietowe przeprowadzono w okresie 

lipiec-sierpień 2021 
Liczba działań integrujących środowiska społeczne 
działające na rzecz rozwoju zasobów ludzkich, 
integracji społecznej i zawodowej osób 
wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem 
społecznym i zawodowym  
 

MOPS – 3 
Dot. działań podejmowanych             w ramach 
realizacji przedsięwzięcia rewitalizacyjnego 
„Skuteczna pomoc”, „Być rodziną” i „Głowa 
pełna marzeń”. 

FS – 2 
1.Prowadzenie „JADŁODAJNI” dla osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz dla 
osób uzależnionych od alkoholu i członków ich 
rodzin. Łącznie „JADŁODAJNIA” w 2020 roku 
wydała 4 320 porcji ciepłych posiłków z 
dodatkiem pieczywa i na wynos oraz 845 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.  

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

39 % 
Badanie ankietowe przeprowadzono w okresie 
lipiec-sierpień 2021 

Liczba przedsiębiorstw objętych nowymi formami 
wsparcia             
 

ZRM – około 300 firm 
1. Projekt „Rzetelni Misterni - Tylko dobre: 
rzemiosło” miał na celu promocję gospodarczą 
zakładów rzemieślniczych poprzez pokazanie 
mistrzów szewców, krawców, tapicerów, 
zegarmistrzów, złotników, optyków, ślusarzy. 
Akcja „Tylko dobre: rzemiosło” zaprezentowała 
15 mistrzów swoich zawodów, którzy opowiedzieli 
o tajnikach rzemieślniczego fachu, o tym 
dlaczego wybrali właśnie taki zawód i o tym, czy 
rękodzielnictwo to dziś dobry pomysł na karierę. 
Projekt trwał od marca do października 2020r.  
2. Od 2018 roku bełchatowscy przedsiębiorcy 
mogą również korzystać z bezpłatnych porad 
fachowców z Krajowej Izby Doradców 
Podatkowych. Z pomocy skorzystać mogą zarówno 
doświadczeni biznesmeni, jak i osoby dopiero 
rozpoczynające działalność gospodarczą.  
Od stycznia do marca 2020 roku odbyły się 3 
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spotkania z bezpłatnym doradztwem 
podatkowym, natomiast od marca do grudnia 
2020 roku w formie teleporady 5 spotkań. Łącznie 
w spotkaniach z doradcą podatkowym w 2020 
roku wzięło udział ok. 15 osób. 
3. Kontynuacja rozpoczętego w grudniu 2017 roku 
Miejskiego Programu Praktyk i Staży, którego 
celem jest umożliwienie pracodawcom z terenu 
powiatu bełchatowskiego umieszczania ofert 
staży i praktyk na stronie 
www.invest.belchatow.pl, którymi chcieliby 
zainteresować uczniów szkół, a także studentów  
i absolwentów uczelni wyższych. Dzięki temu 
przedsiębiorcy mieli możliwość pozyskania 
potencjalnych, przeszkolonych wcześniej  
w swojej firmie pracowników. Uczniowie  
i studenci natomiast mogli znaleźć najlepszą dla 
siebie ofertę stażu lub praktyk i tym samym 
zdobywać tak cenne do podjęcia przyszłej pracy 
doświadczenie. 
4. Opracowanie i ciągła aktualizacja specjalnie 
skonstruowanej oferty – bazy wszystkich 
nieruchomości gruntowych –  zarówno miejskich, 
jak i prywatnych, przeznaczonych w MPZP pod 
przemysł, produkcję czy usługi komercyjne. 
Oferta ta jest przygotowana nie tylko w formie 
elektronicznej, ale również w wersji papierowej, 
spójnej graficznie ze stroną internetową 
www.invest.belchatow.pl. Miasto Bełchatów 
prowadzi także bazę terenów inwestycyjnych na 
platformach Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, 
z którą Miasto Bełchatów ma podpisanie od 2018 
roku porozumienie o współpracy oraz Łódzkiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 

Liczba małych i średnich przedsiębiorstw objętych 
wsparciem  
 

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  

0 

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

34 % 
Badanie ankietowe przeprowadzono w okresie 
lipiec-sierpień 2021 

Liczba zdarzeń w ruchu drogowym  KPP – 187 
 

Liczba nowych parkingów miejskich   
 

0 

Liczba wyremontowanych budynków  
 

PGM/WL – 11 
ul. Pabianicka 25; ul. Pabianicka 33; 
ul. Sienkiewicza 3; ul. Sienkiewicza 17;  
ul. Piłsudskiego 22; ul. L.i M. Kaczyńskich 6;  
Plac Narutowicza 16; Plac Narutowicza 10;  
ul. Bawełniana 15; Plac Wolności 21;  
ul. Czapliniecka 5. 

Liczba wyremontowanych lokali  
 

PGM/WL – 5 
ul. Bawełniana 15 – 2 lokale; 
ul. Fabryczna 5 – 1 lokal; ul. Krótka 10 – 1 lokal; 
ul. Sienkiewicza – 1 lokal. 
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Powierzchnia uporządkowanych przestrzeni 
publicznych  
 

WIŚ, PGM/WL – ok. 4 ha 
1.Dot. projektu pn. „Bełchatów w zieleni – 
tworzenie i rewaloryzacja zielonych przestrzeni 
miasta”, 
2. Dot. projektu pn. „Kamienice Tkaczy”. 

Powierzchnia przestrzeni publicznych, którym 
nadano nowe funkcje  

WIŚ - ok. 4 ha 
1.Dot. projektu pn. „Bełchatów w zieleni – 
tworzenie i rewaloryzacja zielonych przestrzeni 
miasta” 

Powierzchnia nowo wykreowanych przestrzeni 
publicznych  
 

WIŚ,PGM/WL – ok. 4 ha 
1.Dot. projektu pn. „Bełchatów w zieleni – 
tworzenie i rewaloryzacja zielonych przestrzeni 
miasta”, 
2. Dot. projektu pn. „Kamienice Tkaczy”. 

Liczba zmodernizowanych bądź nowych obiektów 
sportowo-reakcyjnych  
 

0 

Liczba zmodernizowanych bądź nowych obiektów 
kulturalno-rozrywkowych  

0 

Liczba lokali i mieszkań, których standard 
podniesiono  
 

WL/PGM – 2 
ul. Bawełniana 15  – 1 lokal; 
ul. Sienkiewicza 17 – 1 lokal. 

Liczba nowo oddanych mieszkań społecznych  WL/PGM – 1 
W ramach projektu pn. „Kamienice Tkaczy” 
utworzono mieszkanie treningowe, dostosowane 
do osób niepełnosprawnych z przeznaczeniem dla 
osób starszych lub zagrożonych wykluczeniem 
społecznym.  

Powierzchnia obszaru objętego systemem 
monitoringu bezpieczeństwa  

SM 
Cały obszar rewitalizacji oraz place zabaw i 
obiekty sportowe, a także parkingi osiedlowe na 
terenie Miasta. 

WS 
Cały obszar rewitalizacji objęty jest 
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  

WL/PGM – 1 
W ramach projektu pn. „Kamienice Tkaczy” 
utworzono mieszkanie treningowe, dostosowane 
do osób niepełnosprawnych z przeznaczeniem dla 
osób starszych lub zagrożonych wykluczeniem 
społecznym. 

Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób 
starszych i niepełnosprawnych  

WL/PGM – 1 
W ramach projektu pn. „Kamienice Tkaczy” 
utworzono mieszkanie treningowe, dostosowane 
do osób niepełnosprawnych z przeznaczeniem dla 
osób starszych lub zagrożonych wykluczeniem 
społecznym. 
 

Powierzchnia nowo wykreowanych terenów zieleni  
 

WIŚ – ok. 4 ha 
Dot. projektu pn. „Bełchatów w zieleni – 
tworzenie i rewaloryzacja zielonych przestrzeni 
miasta” 
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Powierzchnia odnowionych terenów zieleni  WIŚ – ok. 4 ha 
Dot. projektu pn. „Bełchatów w zieleni – 
tworzenie i rewaloryzacja zielonych przestrzeni 
miasta” 

Liczba budynków, z których usunięto substancje 
szkodliwe  

0 

Poziom redukcji emisji gazów i pyłów  ZRM  - 2,12 % 
 

Powierzchnia na nowo zagospodarowanych terenów 
nad rzeką Rakówką  

WIŚ – ok. 4 ha 
Dot. projektu pn. „Bełchatów w zieleni – 
tworzenie i rewaloryzacja zielonych przestrzeni 
miasta” 

 
 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez: 
 

Komórki organizacyjne Urzędu Miasta Bełchatowa: Wydział Promocji i Kultury (WPK); Wydział Oświaty (WOS); Wydział 
Spraw Lokalowych (WL); Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska (WIŚ); Zespół ds. Ewidencji Danych Osobowych (EDO), 
Wydział Spraw Społecznych (WS), Zespół ds. Informacji Społecznej (ZIS). 
Jednostki podległe UM: Straż Miejska (SM), Miejskie Centrum Kultury (MCK), Miejskie Centrum Sportu (MCS), 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 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 2020 roku realizowano 
przebudowę, rozbudowę i 
nadbudowę budynku przy Placu 
Wolności 10. 
Planowany termin zakończenia  
przebudowy – 30.03.2021r. 

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 zakończony. 
W 2020 zakończono realizację 
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”. 
 
Termin zakończenia zadania – 
30.04.2020 rok. 
Wartość inwestycji: 6 381 895,66 
zł 
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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  oraz 
wyremontowano również parking     
w rejonie skrzyżowania ul. 1 
Maja/Kwiatowa. 

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. 
 

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

Miejski Ośrodek 
Pomocy 
Społecznej  

Projekt realizowany w cyklu 
ciągłym. 
W 2020 roku MOPS realizował 
działania ujęte w tym 
przedsięwzięciu 
rewitalizacyjnym poprzez 
organizację superwizji dla 
członków Zespołu 
Interdyscyplinarnego i Grup 
Roboczych i pracowników 
socjalnych udzielających  
wsparcia m.in. osobom 
zamieszkującym obszar 
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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: 
- Superwizja dla pracowników 
MOPS: w superwizji 
indywidualnej udział wzięło 7 
osób, w superwizji grupowej 17 
osób, łącznie 32 godziny. 
Koszt zadania – 6 000,00 zł w 
całości finansowany 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 w trakcie realizacji. 
W 2020 roku MOPS rozpoczął 
realizację projektu „CUŚ dla 
powiatu bełchatowskiego” 
współfinansowanego ze środków 
EFS. W projekcie zostały 
zawarte działania ujęte w 
przedsięwzięciu 
rewitalizacyjnym „Głowa pełna 
marzeń”. W ramach projektu 
przeprowadzono: 
- zajęcia wyrównujące braki 
edukacyjne z języka polskiego, 
matematyki i języka 
angielskiego dla dzieci, które 
wykazują znaczne deficyty w 
zakresie ww. przedmiotów; 
- warsztaty plastyczne, w 
trakcie których uczestnicy 
poznali metody wykorzystania 
materiałów z recyklingu do 
wykonywania prac 
artystycznych, techniki 
decoupage, wykonywania ozdób 
świątecznych oraz stosowania 
różnych technik malarskich. 
Zakupione zostały również dwa 
zestawy komputerowe oraz 
materiały na zajęcia plastyczne. 
Koszt działania - 24 980,65 zł. 

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 

Miejski Ośrodek 
Pomocy 
Społecznej  

Projekt został zrealizowany. 
Jednorazowo w 2019 w ramach 
zadania zorganizowano 
indywidualne i grupowe zajęcia 
dla 9 osób bezdomnych w celu 
wyjścia z bezdomności. W 
przedsięwzięciu zrealizowano: 
- 8 spotkań z psychologiem; 
- 8 spotkań z terapeutą 
uzależnień;  
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zwiększeniem kompetencji 
społecznych, integracja 
społeczna osób 
bezdomnych oraz 
podnoszenie wiedzy i 
umiejętności radzenia 
sobie z problemem 
bezdomności.  

- 7 spotkań z doradcą 
zawodowym.  
Koszt zadania – 3 000,00 zł w 
całości finansowany z Miejskiego 
Programu Profilaktyki             i 
Rozwiązywania Programów 
Alkoholowych. 

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 w trakcie realizacji. 
W roku 2020 w ramach zadania 
odbyło się 10 spotkań z 
psychologiem i 14 spotkań z 
pedagogiem dla rodzin z 
problemami wychowawczo-
opiekuńczymi. 
Koszt zadania – 2 800,00 zł w 
całości finansowany z Miejskiego 
Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Programów 
Alkoholowych. 

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 zakończony. 
W 2020 roku zakończono 
termomodernizację budynku 
przy ul. Czaplineckiej 5 – ODRA 
w formule zaprojektuj i 
wybuduj.  
Termin zakończenia zadania  - 
17.12.2020 roku. 
Wartość inwestycji: 9 700 360,35 
zł. 

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. 
W ramach działalności  
Przedsiębiorstwa  Społecznego w 
2020 roku wykonano ograniczone 
usługi na rzecz Samorządu 
Miasta Bełchatowa. 
Wobec braku odpowiedniego 
frontu robót z zakresu prac 
społecznie użytecznych 
przekazywanych dotychczas 
przez lokalny Samorząd, 
ograniczono do minimum 
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zatrudnienie.  
W 2020 r. w PS w różnych 
formach zatrudnienie znalazły 3 
osoby. 
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 2020 roku 
nie poczynili żadnych kroków 
zmierzających do budowy 
trzeciej kondygnacji kamienicy z 
powodu braku środków 
finansowych.  

13  Odnowienie elewacji 
budynku przy ul. 
Piłsudskiego 3  

Poprawa wizerunku terenu 
rewitalizowanego poprzez 
wykonanie remontu 
elewacji budynku  

Osoba fizyczna  Projekt nie został 
zrealizowany. 
Właściciele posesji 
poinformowali, iż w 2020 roku 
nie poczyniono żadnych kroków 
w celu odnowienia elewacji 
budynku. 

 
 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez: 
 

Komórki organizacyjne Urzędu Miasta Bełchatowa: Wydział Promocji Kultury i Sportu (WPK); Wydział Oświaty (WO); 
Wydział Spraw Lokalowych (WL); Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska (WIŚ); Wydział Spraw Społecznych (WS), Zespół 
ds. Informacji Społecznej (ZIS). 
Jednostki podległe UM: Straż Miejska (SM), Miejskie Centrum Kultury (MCK), Miejskie Centrum Sportu (MCS), 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 zakończony. 
W 2020 roku zakończono 
modernizację 10 obiektów 
komunalnych: Kamienice 
Tkaczy. Zakończenie 
31.07.2020r. 
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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 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. 
 

Miasto Bełchatów Projekt został zrealizowany. 
W 2020 roku odbyła się akcja 
promocyjna „Rzetelni Misterni 
- Tylko dobre: rzemiosło” 
miała na celu promocję 
gospodarczą zakładów 
rzemieślniczych poprzez 
pokazanie mistrzów szewców, 
krawców, tapicerów, 
zegarmistrzów czy złotników. 
Akcja zaprezentowała 15 
mistrzów swoich zawodów, 
którzy opowiedzieli o tajnikach 
rzemieślniczego fachu, o tym 
dlaczego wybrali właśnie taki 
zawód i o tym, czy 
rękodzielnictwo to dziś dobry 
pomysł na karierę. Dodatkowo, 
stale dostępna na miejskiej 
stronie internetowej, powstała 
„Mapa bełchatowskiego 
rzemiosła”, która jest 
internetową formą wsparcia 
przedstawicieli tradycyjnych 
zawodów, poprzez 
upowszechnienie danych 
kontaktowych jak i lokalizacji 
zakładów rzemieślniczych. 
Podsumowaniem wszystkich 
działań była wystawa zdjęć z 
bełchatowskimi rzemieślnikami 
przy pracy, Akcja została 
przeprowadzona na przestrzeni 
marca – października 2020 r., 
ilość uczestników ok. 100, ilość 
odbiorców materiałów w 
internecie: youtube 1.506 
wyświetleń, facebook 49.332 
wyświetleń oraz 695 reakcji. 

 
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 

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 
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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 
miasta.  

sytuowania obiektów małej 
architektury, tablic 
reklamowych i urządzeń 
reklamowych oraz ogrodzeń, 
ich gabaryty, standardy 
jakościowe oraz rodzaje 
materiałów budowlanych, z 
jakich mogą być 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 

Miasto Bełchatów Projekt nie został 
zrealizowany. 
Projekt przewidziany do 
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 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. 

realizacji w latach następnych. 

 
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. W 
2020 roku nie realizowano 
żadnych inwestycji w celu 
poprawy warunków życia  osób 
wykluczonych. 

 
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 działania.  
Pracownicy BKPPT na bieżąco 
monitorowali programy unijne 
zwłaszcza te związane z 
ochroną środowiska z NFOŚ oraz 
z WFOŚ. Jednak w ciągu 2020 
nie pojawił się żaden program, 
który pozwoliłby zrealizować 
zadanie. 

 
Projekt ten stanowi uzupełnienie przedsięwzięć o charakterze środowiskowym, tj. nr 1,2,3,9,12. 
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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 2020r nie pozyskało 
środków na realizację zadania. 
Szansa na pozyskanie środków 
związanych z powołaniem 
Inkubatora może pojawić się w 
momencie uruchomienia przez 
Unię Europejską oraz Państwo 
środków pochodzących z tzw. 
Sprawiedliwej transformacji. 

 
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.  

 
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 

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



 21

kompleksowa oferta 
wsparcia dla osób 
zagrożonych wykluczeniem 
społecznym. W ramach KIS 
prowadzone będą zadania 
mające na celu 
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 ramach 

Fundacja 
Społeczna 
„Solidarni” 

Projekt zrealizowany w 
niepełnym zakresie. 
W 2018 roku wybudowano 
toalety publiczne wraz  
przyłączami. 
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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. 

 
Przedsięwzięcie będzie uzupełnieniem przedsięwzięcia rewitalizacyjnego nr 7. 

 
 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez:  
 

Komórki organizacyjne Urzędu Miasta Bełchatowa: Wydział Promocji i Kultury (WPK); Wydział Oświaty (WO); Wydział 
Spraw Lokalowych (WL); Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska (WIŚ); Wydział Spraw Społecznych (WS), Zespół ds. 
Informacji Społecznej (ZIS). 
Jednostki podległe UM: Straż Miejska (SM), Miejskie Centrum Kultury (MCK), Miejskie Centrum Sportu (MCS), 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 5. Wskaźniki produktu – dotyczą stricte realizacji przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych wpisanych do programu 
 

 

Wskaźnik 

 

Wartość wskaźnika 

osiągnięta  w 2020 roku 

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

0 

Liczba projektów dotyczących zmiany wizerunku obszaru (Cel 1.2) 
 

WIŚ – 1 
Projekt pn. „Bełchatów w zieleni 
– tworzenie i rewaloryzacja 
zielonych przestrzeni miasta" 

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

ZRM – 1 
Projekt pn. „Przebudowa 
budynku przy Placu Wolności 10” 

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

MOPS – 3  
Dot. działań podejmowanych            
w ramach realizacji 
przedsięwzięć rewitalizacyjnych: 
„Skuteczna pomoc”, „Głowa 
pełna marzeń” i „Być rodziną”. 

FS – 2 
1.Prowadzenie „JADŁODAJNI” dla 
osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym oraz dla osób 
uzależnionych od alkoholu  
i członków ich rodzin. Łącznie 
„JADŁODAJNIA” w 2020 roku 
wydała 4 320 porcji ciepłych 
posiłków z dodatkiem pieczywa  
i na wynos oraz 845 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 – 29 
Wskaźnik zawiera liczbę grup 
działających w ramach 
artystycznych zajęć stałych dla 
dzieci i młodzieży – 25,  
liczbę projektów/ wydarzeń 
dedykowanych młodzieży – 4. 

MCS – 1 
1. Bieg z GKS – wzięło udział ok. 
400 osób, ok 200 osób z nich to 
młodzi mieszkańcy Bełchatowa, 
wspierający klub GKS Bełchatów. 

WPK – 6 
1.Dni Patrona Miasta Bełchatowa 
– 100 rocznica urodziny Św. Jana 
Pawła II. 
2. Koncert zespołu „Śląsk” – 
rocznica Bitwy Warszawskiej. 
3. Festiwal Sztuki Jabłka (on-
line). 
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4. Festiwal Re:aktor (on-line).  
5. Piknik „W harmonii z naturą”. 
6. Szlak historyczny „Bełchatów – 
wczoraj i dziś”. 

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

WS - 5 
1.Regionalne Towarzystwo 
Społeczno-Kulturalne „ERSKA” 
otrzymało dotację na realizację 
zadania „Miasto Przyjazne 
Seniorom”. W ramach zadania 
organizowano warsztaty 
artystyczne, teatralno-literackie, 
sportowe, taneczne, kulinarne, 
spotkania ze specjalistami: 
fizjoterapeutą, dietetykiem, 
terapeutą uzależnień oraz 
prowadzono Punk Informacji 
Prozdrowotnej w Bełchatowie. 
Dodatkowo w ramach Punktu 
działała grupa wsparcia dla osób 
niepełnosprawnych. 
2.Bełchatowskie Stowarzyszenie 
"Amazonki" otrzymało dotację na 
realizację  projektu „Ama-zone” 
w ramach którego odbywały się 
spotkania edukacyjne, dyżury 
profilaktyczne, prelekcje dot. 
chorób nowotworowych oraz 
działał „Telefon Nadziei”. 
3.We współpracy z NZOZ Salve 
Medica w Łodzi corocznie 
realizowana jest bezpłatna 
mammografia dla kobiet w wieku 
50 – 69 lat.  
4.Stowarzyszenie Sztab 
Ratownictwa w Bełchatowie w 
ramach dotacji realizowało 
zadanie „Od przedszkolaka do 
Seniora – wiemy wszystko o 
pierwszej pomocy” – spotkania 
szkoleniowe w zakresie pierwszej 
pomocy przedmedycznej. 
5.Projekt pn. Bełchatowska Karta 
Rodziny, w 2020 roku kartę 
otrzymało 203 seniorów. 

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

MOPS – 2 
Dot. działań podejmowanych             
w ramach realizacji 
przedsięwzięć rewitalizacyjnych 
„Skuteczna pomoc” i ”Głowa 
pełna marzeń”. 

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

WPK – 5 
1. Dni Patrona Miasta Bełchatowa 
– 100 rocznica urodzin Św. Jana 
Pawła II oraz Dni Rodziny. 
2. Festiwal Sztuki Jabłka (on-
line). 
3. Festiwal Re:aktor (on-line). 
4. Piknik „W harmonii z naturą”. 
5. Szlak rodzinny - Bełchatów 
pełen dobrej energii. 

WOS – 4 
1.PS nr 5- projekt pn. Nasze 
przygody z małą kropelką wody”. 
2.PS nr 2 – projekt pn. „Po co 
komu woda?”. 
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3.PS nr 1 – Projekt pn. „Ziemię 
kochamy, o jej zasoby dbamy- 
twórcza edukacja ekologiczna  
w PS nr 1 Pod Topolą  
w Bełchatowie”. 
4.SP nr 4 projekt pn.  
„ Utworzenie punktu 
dydaktycznego SP nr 4 im. 
Stefana Żeromskiego w 
Bełchatowie” 

Liczba projektów poprawiających poziom bezpieczeństwa         
(Cel 2.6)  

           SM – 4 
1.Zajęcia profilaktyczne w 
placówkach oświatowych na 
terenie miasta (siedem bloków 
tematycznych, w których skład 
wchodziły 24 tematy 
szczegółowe). 
2.75 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. 

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)  

MOPS – 1 
Dot. działań podejmowanych           
w ramach realizacji 
przedsięwzięcia rewitalizacyjnego 
„Skuteczna pomoc”. 

Liczba projektów podnoszących konkurencyjność obszaru 
rewitalizacji jako miejsca prowadzenia działalności gospodarczej    
i korzystania z usług oraz lokalnego handlu i gastronomii (Cel 3.1)  
 

WPK – 6 
1. Akcja „Bełchatów na dowóz” 
2. Festiwal Re:aktor (on-line).  
3. Festiwal Sztuki Jabłka (on-
line). 
4. Piknik „W harmonii z naturą”  
5. Akcja „Bełchatowska 
przedsiębiorczość w nowej 
odsłonie”. 
6. Szlaki turystyczne. 

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

ZRM - 4 
1. Projekt „Rzetelni Misterni - 
Tylko dobre: rzemiosło” miał na 
celu promocję gospodarczą 
zakładów rzemieślniczych 
poprzez pokazanie mistrzów 
szewców, krawców, tapicerów, 
zegarmistrzów, złotników, 
optyków, ślusarzy. Akcja „Tylko 
dobre: rzemiosło” 
zaprezentowała 15 mistrzów 
swoich zawodów, którzy 
opowiedzieli o tajnikach 
rzemieślniczego fachu, o tym 
dlaczego wybrali właśnie taki 
zawód i o tym, czy 
rękodzielnictwo to dziś dobry 
pomysł na karierę. Trwał od 
marca do października 2020r.  
2. Od 2018 roku bełchatowscy 
przedsiębiorcy mogą również 
korzystać z bezpłatnych porad 
fachowców z Krajowej Izby 
Doradców Podatkowych. Z 
pomocy skorzystać mogą zarówno 
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doświadczeni biznesmeni, jak i 
osoby dopiero rozpoczynające 
działalność gospodarczą.  
Od stycznia do marca 2020 roku 
odbyły się 3 spotkania z 
bezpłatnym doradztwem 
podatkowym, natomiast od marca 
do grudnia 2020 roku w formie 
teleporady 5 spotkań. Łącznie w 
spotkaniach z doradcą 
podatkowym, w 2020 roku, wzięło 
udział ok. 15 osób. 
3.Kontynuacja rozpoczętego w 
grudniu 2017 roku Miejskiego 
Programu Praktyk  
i Staży, którego celem jest 
umożliwienie pracodawcom z 
terenu powiatu bełchatowskiego 
umieszczania ofert staży i praktyk 
na stronie 
www.invest.belchatow.pl, 
którymi chcieliby zainteresować 
uczniów szkół, a także studentów 
i absolwentów uczelni wyższych. 
Dzięki temu przedsiębiorcy mieli 
możliwość pozyskania 
potencjalnych, przeszkolonych 
wcześniej w swojej firmie 
pracowników. Uczniowie i 
studenci natomiast mogli znaleźć 
najlepszą dla siebie ofertę stażu 
lub praktyk i tym samym 
zdobywać tak cenne do podjęcia 
przyszłej pracy doświadczenie. 
4.Opracowanie i ciągła 
aktualizacja specjalnie 
skonstruowanej oferty – bazy 
wszystkich nieruchomości 
gruntowych –  zarówno miejskich, 
jak i prywatnych, przeznaczonych 
w MPZP pod przemysł, produkcję 
czy usługi komercyjne. Oferta ta 
jest przygotowana nie tylko w 
formie elektronicznej, ale 
również w wersji papierowej, 
spójnej graficznie ze stroną 
internetową 
www.invest.belchatow.pl. Miasto 
Bełchatów prowadzi także bazę 
terenów inwestycyjnych na 
platformach Polskiej Agencji 
Inwestycji i Handlu, z którą 
Miasto Bełchatów ma podpisanie 
od 2018 roku porozumienie o 
współpracy oraz Łódzkiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 

Liczba projektów dotyczących rozwoju usług turystycznych       
(Cel 3.3)  
 

WPK – 1 
Projekt pn.: „Energia, natura i 
tradycja – na bełchatowskim 
szlaku”  

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

ZRM – 1 
Projekt pn. „Przebudowa 
budynku przy Placu Wolności 10” 
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Liczba projektów z zakresu rozwoju systemu komunikacji pieszej   
i kołowej w centrum oraz poprawa bezpieczeństwa uczestników 
ruchu (Cel 4.2)  
 

0 
 

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

WL – 1 

Projekt pn. „Kamienice tkaczy” 

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

WIŚ – 1 
Projekt pn. „Bełchatów w zieleni 
– tworzenie i rewaloryzacja 
zielonych przestrzeni miasta" 

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)  
 

WPK – 3 
1.Dni Patrona Miasta Bełchatowa 
– 100 rocznica urodzin Św. Jana 
Pawła II. 
2. Piknik „W harmonii z naturą”. 
3. Szlaki turystyczne. 

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 – 2 
Dot. działań podejmowanych            
w ramach realizacji 
przedsięwzięć rewitalizacyjnych 
„Skuteczna pomoc” i „Głowa 
pełna marzeń”. 

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

WI/WL – 2 
1.Projekt pn. „Przebudowa 
budynku przy Placu Wolności 10”; 
2.Utworzenie mieszkania 
treningowego w ramach projektu 
„Kamienice tkaczy”. 

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

WIŚ – 1 
Projekt pn. „Bełchatów w zieleni 
– tworzenie i rewaloryzacja 
zielonych przestrzeni miasta" 

Liczba projektów z utylizacji substancji szkodliwych (Cel 5.2)  
 

0 

Liczba projektów z zakresu zagospodarowania terenów nad rzeką 
Rakówką (Cel 5.3) 

WIŚ – 1 
Projekt pn. „Bełchatów w zieleni 
– tworzenie i rewaloryzacja 
zielonych przestrzeni miasta" 

 
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez:  
 

Komórki organizacyjne Urzędu Miasta Bełchatowa: Wydział Promocji Kultury i Sportu (WPK); Wydział Oświaty (WO); 
Wydział Spraw Lokalowych (WL); Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska (WIŚ); Wydział Spraw Społecznych (WS), Zespół 
ds. Informacji Społecznej (ZIS). 
Jednostki podległe UM: Straż Miejska (SM), Miejskie Centrum Kultury (MCK), Miejskie Centrum Sportu (MCS), 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 czwartym okresie sprawozdawczym, tj. od 1 stycznia 2020 roku do 31 
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grudnia 2020 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 2020 roku zmalała liczba osób zamieszkujących 

obszar rewitalizacji. W stosunku do roku poprzedniego jest to spadek o 98 osób, natomiast 

w stosunku do wskaźnika wyjściowego, notuje się spadek o 238 osób. Na terenie 

obejmującym obszar rewitalizacji zmalała liczba popełnionych przestępstw i to zarówno  

w stosunku do wskaźników wygenerowanych za 2019 rok, jak i do wskaźników wyjściowych. 

W roku 2020 odnotowuje się znaczący spadek 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 nieznaczny spadek w stosunku do ubiegłego roku, ale nadal znaczny spadek  

w stosunku do wartości wskaźnika wyjściowego.  

 

2) W 2020 roku, na obszarze rewitalizacji wzrosła liczba mieszkańców korzystających            

z pomocy społecznej, przy jednoczesnym znacznym spadku liczby bezrobotnych 

korzystających z pomocy społecznej, a także znacznym spadku 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 2020 roku 

zrealizowano znacznie mniej niż w roku 2019 przedsięwzięć oraz działań cyklicznych 

skierowanych do mieszkańców Bełchatowa, w tym zamieszkałych na obszarze 

rewitalizowanym. Przez czas trwania pandemii obejmujący blisko trzy kwartały 2020 roku, 

wiele planowanych na ten okres działań musiało zostać odwołanych lub przeprowadzonych 

w innej, niż zakładano formie. M.in. nie doszło do organizacji spotkań Komitetu 

Rewitalizacji. 

Najwięcej działań promocyjnych, kulturalnych i sportowych zrealizowanych zostało  

w ramach organizacji czasu wolnego mieszkańców, a także integrujących środowiska 

społeczne, działające na rzecz rozwoju zasobów ludzkich, integracji społecznej  
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i zawodowej osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym. 

Zminimalizowano działania dotyczące wspierania otoczenia biznesu, ze względu na brak 

możliwości organizacji spotkań dla przedsiębiorców. Wyremontowanych zostało ponad 10 

budynków oraz kilka lokali i mieszkań zlokalizowanych na obszarze rewitalizacji, a tym 

samym podniesiony został ich standard. W jednym z tych budynków utworzono mieszkanie 

treningowe dostosowane do osób niepełnosprawnych z przeznaczeniem na lokum dla 

osoby/rodziny objętych opieką i zagrożonych wykluczeniem społecznym. W ramach 

odnowionych i nowo wykreowanych terenów w obszarze rewitalizowanym w tym terenów 

zieleni, zagospodarowano powierzchnię ponad 4 hektarów. W zakres tych terenów wchodzą 

odnowione działki przy Kamienicach Tkaczy jak i tereny wzdłuż rzeki Rakówki objęte 

projektem „Bełchatów w zieleni”. 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 dziewięć projektów (pięć twardych i cztery miękkie – realizowane w cyklu 

ciągłym), w tym jeden w 2017 roku, cztery w 2018, dwa w 2019 roku i dwa W 2020 roku: 

 

- Projekt nr 2 pn.: „Kamienice Tkaczy”, w ramach którego wyremontowano i wykonano 

termomodernizację 10 kamienic oraz przystosowano 1 lokal do pełnienia funkcji 

mieszkania treningowego za kwotę 6 381 895,66 zł brutto; 

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

superwizji dla specjalistów udzielających wsparcia osobom z terenu rewitalizowanego. 

W 2019 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 23 pracowników MOPS. 

Koszt zadania – 6 000,00 zł w całości sfinansowany został z Miejskiego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Programów Alkoholowych; 

- Projekt nr 6 pn.: „Głowa pełna marzeń”, MOPS rozpoczął realizację projektu „CUŚ dla 

powiatu bełchatowskiego” współfinansowanego ze środków EFS. W ramach projektu 

przeprowadzono: 
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- zajęcia wyrównujące braki edukacyjne z języka polskiego, matematyki i języka 

angielskiego dla dzieci, które wykazują znaczne deficyty w zakresie ww. przedmiotów; 

- warsztaty plastyczne, w trakcie których uczestnicy poznali metody wykorzystania 

materiałów z recyklingu do wykonywania prac artystycznych, techniki decoupage, 

wykonywania ozdób świątecznych oraz stosowania różnych technik malarskich. 

Zakupione zostały również dwa zestawy komputerowe oraz materiały na zajęcia 

plastyczne. Koszt działania - 24 980,65 zł. 

- Projekt nr 7 pn.: „Lepszy start”, w ramach którego zorganizowano indywidualne  

i grupowe zajęcia dla 9 osób bezdomnych w celu wyjścia z bezdomności.  

W przedsięwzięciu zrealizowano m. in.: 8 spotkań z psychologiem; 8 spotkań z terapeutą 

uzależnień i 7 spotkań z doradcą zawodowym.  

Koszt zadania – 3 000,00 zł w całości finansowany z Miejskiego Programu Profilaktyki             

i Rozwiązywania Programów Alkoholowych. 

- Projekt nr 8 pn.: „Być rodziną”, w ramach zadania odbyło się 10 spotkań z psychologiem 

i 14 spotkań z pedagogiem dla rodzin z problemami wychowawczo-opiekuńczymi. 

Koszt zadania – 2 800,00 zł w całości finansowany z Miejskiego Programu Profilaktyki             

i Rozwiązywania Programów Alkoholowych. 

- Projekt nr 9 pn.: „Termomodernizacja budynku przy ul. Czaplinieckiej 5”, 

kompleksowa modernizacja energetyczna budynku, w tym: termomodernizacja przegród 

zewnętrznych i wewnętrznych budynku, modernizacja instalacji centralnego ogrzewania  

i instalacji oświetlenia, połączona z modernizacją źródła ciepła i energii elektrycznej  

z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii.  

Koszt zadania – 9 700 360,35 zł brutto.           

 

5) Jeżeli chodzi o pozostałe projekty, dotyczące podstawowych przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych, to poza dziewięcioma w pełni zrealizowanymi, trzy pozostają w trakcie 

realizacji, a trzy projekty nie zostały dotychczas zrealizowane. Przewidziane są one do 

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 2020 roku zostały 

zrealizowane w całości dwa przedsięwzięcia. W trakcie realizacji pozostają trzy projekty, 

pozostałe sześć nie zostało rozpoczętych.  
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Projekty zakończone w roku 2020: 

- Projekt nr 1 pn.: „Modernizacja obiektów socjalnych i komunalnych”, dotyczy 

projektu „Remont kamienic Tkaczy”, gdzie w 2020 roku wyremontowano 10 kamienic, 

położonych w terenie rewitalizowanym. 

- Projekt nr 2 pn.: „Powrót do tradycji rzemieślniczych”, akcja zaprezentowała 15 

mistrzów swoich zawodów, którzy przedstawili tajniki rzemieślniczego fachu. Akcja trwała 

od marca do października 2020 roku i miała wiele form, m.in. emisja filmików w lokalnych 

mediach, wydanie „Mapy bełchatowskiego rzemiosła”, wystawa fotograficzna 

rzemieślników przy pracy. 

Poszczególne działania podejmowane w ramach pozostałych przedsięwzięć 

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

 

7) 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). 

 

8) 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”), 

jedynie „Centrum współpracy i inicjatyw społecznych” jest w trakcie realizacji,  

z planowanym zakończeniem w 2021 roku, natomiast pozostałe projekty zostały 

zrealizowane do końca 2020 roku. W związku z powyższym uznać należy, iż założone  

w Programie działania priorytetowe realizowane są zgodnie z planem. 

 

 

Sp. Katarzyna Stachowicz 


