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Wstęp
Każda odpowiedzialna władza lokalna powinna podejmować działania na rzecz
rozwoju społeczno-gospodarczego jednostki terytorialnej. Możliwość taką daje system
planowania

rozwoju

gminy

oparty

na

odpowiednio

przygotowanych

dokumentach

planistycznych. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Bełchatów na lata 2015-2022 jest
dokumentem o charakterze programowo-projektowym, przedstawiającym w syntetycznej
formie cele rozwoju społeczno-gospodarczego oraz wynikające z nich działania, jakie mogą
być realizowane na terenie gminy. Stanowi uzupełnienie i uszczegółowienie innego
dokumentu - Strategii Rozwoju Gminy Bełchatów na lata 2015-2022.
Niniejszy dokument składa się z kilku części. Merytoryczny wstęp stanowi diagnoza
przedstawiająca szereg różnego typu danych dotyczących gminy. Ze względu na
jednoczesne przygotowywanie strategii rozwoju gminy, diagnoza w niniejszym dokumencie
stanowi podsumowanie obszernej analizy sytuacji społeczno-gospodarczej. Następnie
dokonana została analiza SWOT, wskazująca mocne i słabe strony gminy, szanse oraz
zagrożenia dla jej rozwoju. Jest to część wspólna ze Strategią Rozwoju Gminy Bełchatów.
Rdzeń

dokumentu

stanowi

część

opisująca

poszczególne

zadania

inwestycyjne

proponowane do realizacji w gminie. Zestawienie to zostało opracowane na podstawie
dwóch spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami gminy oraz tzw. wniosków przedsięwzięć
rozwojowych otrzymanych od sołtysów i radnych gminy. Ostatnią część dokumentu stanowi
monitoring i zarządzanie procesem wdrażania zapisów Planu.
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Diagnoza sytuacji w Gminie Bełchatów
Gmina Bełchatów jest gminą wiejską położoną w województwie łódzkim, w powiecie
bełchatowskim. Gmina wiejska Bełchatów graniczy od północy z Gminą wiejską Drużbice i
miejsko-wiejską Zelów, od zachodu z Gminą wiejską Kluki, od południowego zachodu i
południa

z Gminą

Kleszczów,

od

południowego

wschodu

z

Gminą

Kamieńsk

(powiat radomszczański) i od wschodu z Gminą Wola Krzysztoporska (powiat piotrkowski
ziemski). Geograficznie, w centrum znajduje się miasto Bełchatów, które stanowi odrębną
gminę miejską1. Na terenie gminy znajduje się 55 miejscowości, natomiast jednostek
pomocniczych (sołectw) jest 40.
Gmina wiejska Bełchatów jest trzecią pod względem liczby mieszkańców powiatu
bełchatowskiego. Pod koniec 2014 r. zamieszkiwało ją 10650 mieszkańców. Od 2009 r.
zauważyć można ciągły wzrost liczby ludności na terenie gminy. Największą miejscowością
pod względem liczby mieszkańców są Zawady (530 osób). Ponadto w 5 wsiach mieszka po
ponad 400 osób. Przyrost naturalny o wartości dodatniej pomiędzy 2009 a 2014 r.
zarejestrowano na terenie gminy jedynie w 2010 i w 2012 roku. Wyraźnie widoczny jest
spadek liczby osób w wieku przedprodukcyjnym oraz wzrost liczby osób w wieku
poprodukcyjnym. Rośnie także liczba mieszkańców gminy w wieku produkcyjnym.
W samej Gminie Bełchatów dostrzec można spadek liczby osób bezrobotnych z 535
w 2011 r. do 462 w 2014 r. (ze wzrostem do 636 w 2013 r.). Oznacza to, że liczba
bezrobotnych w gminie spadła o 27,4% i - co istotne - był to największy spadek liczby
bezrobotnych na terenie powiatu. Co znamienne, blisko 60% osób bezrobotnych stanowią
kobiety (niewielki wzrost z 58,3% w 2011 r.); połowa bezrobotnych nie może znaleźć
zatrudnienia przez ponad rok; dodatkowo prawie 70% bezrobotnych to osoby w wieku 18-44
lata2.
Uwzględniając sekcje PKD z 2007 r., w Gminie Bełchatów najwięcej podmiotów
działa w obszarze związanym z handlem hurtowym i detalicznym (32,1% wszystkich
zarejestrowanych podmiotów gospodarczych). Druga w kolejności sekcja to przetwórstwo
przemysłowe (12,5%), a trzecia - budownictwo (12,4%). Na ogół w poszczególnych
miejscowościach liczba podmiotów utrzymuje się na tym samym poziomie bądź wzrasta
dość nieznacznie. Pewnym wyjątkiem jest m.in. miejscowość Zawady, w której w 2014 r.
zarejestrowano najwięcej przedsiębiorstw - 35. Wśród sektora prywatnego najliczniejsza

1

http://www.belchatow.samorzad.pl/index.php?id=34
Na podstawie: Stan bezrobocia w powiecie bełchatowskim w 2014 roku - analiza statystyczna,
http://pupbelchatow.pl/urzad-pracy/analizy-i-statystyki/raport-o-stanie-bezrobocia/informacjeroczne.html.
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grupa to działalność gospodarcza osób fizycznych, która stanowi 90,1%3 ogółu
zarejestrowanych podmiotów prywatnych. Uwzględniając sekcje PKD z 2007 r., w Gminie
Bełchatów najwięcej podmiotów działa w obszarze związanym z handlem hurtowym i
detalicznym (32,1% wszystkich zarejestrowanych podmiotów gospodarczych). Druga w
kolejności sekcja to przetwórstwo przemysłowe (12,5%), a trzecia - budownictwo (12,4%). W
2014 r. na terenie gminy działało 7,4% wszystkich przedsiębiorstw z terenu powiatu.
W Gminie Bełchatów pomiędzy 2009 a 2014 r. przybyło 516 gospodarstw rolnych
(wzrost z 5811 do 6327), przy czym struktura wielkości nie uległa zmianie. W 2014 r.
najwięcej było 5937 gospodarstw o powierzchni do 5 ha i stanowiły one 93,8% wszystkich
tego typu podmiotów. Gospodarstw większych, o powierzchni między 5 a 10 ha,
funkcjonowało 2014 r. 308 (4,9%), a tych o wielkości między 10 a 50 ha - 80 (1,3%).
Najmniej w 2014 r. było wielkoobszarowych gospodarstw o powierzchni powyżej 50 ha – 2
(0,03%).
W Gminie Bełchatów znajduje się ogółem 3800 prywatnych budynków mieszkalnych
oraz 27 budynków gminnych (w tym 7 komunalnych). Od 2011 r. liczba budynków
mieszkalnych w gminie utrzymuje się na stałym poziomie 10 budynków i wzrosła, w
porównaniu do roku 2009, o 1 budynek.
Gmina Bełchatów zarządza 35 km dróg kategorii gminnej, z których znacząca
większość posiada nawierzchnię twardą (30,35 km), a reszta nawierzchnię twardą ulepszoną
- 4,66 km. Ponadto w miejscowości Zdzieszulice Dolne wybudowano ciąg pieszo-rowerowy o
łącznej długości 3,5 km, zaś w miejscowości Oleśnik znajduje się chodnik o długości 1 km.
Ich stan techniczny oceniany jest jako dobry. Przez teren Gminy Bełchatów przebiega
łącznie prawie 140 km dróg powiatowych, o których utrzymanie dba Zarząd Dróg
Powiatowych w Bełchatowie. Ponadto przez teren Gminy Bełchatów biegnie jedna droga
krajowa nr 74 oraz dwie drogi wojewódzkie - nr 484 Buczek-Bełchatów - Kamieńsk oraz nr
485 Pabianice - Bełchatów.
Przedsiębiorstwo Komunikacji, Transportu i Usług Komunalnych Gminy Bełchatów
sp. z o.o. sprawuje nadzór nad 185,74 km sieci wodociągowej w gminie. Na terenie gminy
nie występują powierzchniowe ujęcia wody, natomiast głębinowe znajdują się w
miejscowościach Huta i Ławy. W Ławach dodatkowo funkcjonuje stacja uzdatniania wody.
Podmiotem nadzorującym sieć kanalizacyjną jest również Przedsiębiorstwo Komunikacji,
Transportu i Usług Komunalnych Gminy Bełchatów sp. z o.o. Długość sieci wynosi 24,9 km,
a wiek sieci to 15 lat. Podłączonych do niej jest 664 odbiorców, z czego znaczna większość
3

Dane na podstawie: www.stat.gov.pl.
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to gospodarstwa domowe (99,8% wszystkich odbiorców). Ponadto 722 gospodarstwa
posiadają szambo. W gminie Bełchatów znajdują się trzy oczyszczalnie ścieków - dwie
oczyszczalnie w Zawadach i nowo wybudowana mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia
ścieków w Łękawie z 2014 roku.
Na terenie Gminy Bełchatów zbieraniem, transportem i unieszkodliwianiem odpadów
komunalnych zajmuje się firma EKO-REGION Sp. z o.o., mająca siedzibę w Bełchatowie.
Zgodnie z wymogiem ustawowym prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów. W 2014 r.
zanotowano znaczny wzrost ilości odpadów zebranych z gospodarstw domowych.
Zaopatrzenie w energię elektryczną na terenie gminy Bełchatów zapewnia PGE
Dystrybucja Oddział Łódź - Teren. Linie napowietrzne stanowią główny trzon sieci
energetycznej, gdyż linie kablowe występują tylko w przypadkach konieczności zasilenia
określonych obiektów. Stan techniczny sieci określany jest jako dobry, zaspokaja ona
potrzeby elektroenergetyczne mieszkańców.
Zadania związane z edukacją i wychowaniem w Gminie Bełchatów realizują liczne
placówki

oświatowe.

W

roku

szkolnym

2013/2014

na

terenie

gminy

działało

jedno przedszkole - Gminne Przedszkole w Domiechowicach z oddziałami w Łękawie,
Kurnosie Drugim i Niedyszynie. W porównaniu do lat poprzednich liczba przedszkoli nie
uległa zmianie. W Gminnym Przedszkolu w Domiechowicach w roku szkolnym 2013/2014
znacznie zwiększyła się liczba dzieci (z 85 w roku szkolnym 2012/2013 do 126 w roku
2013/2014). Co za tym idzie, zwiększeniu uległa także liczba oddziałów tego przedszkola - z
4 do 6.
W Gminie Bełchatów działało w roku szkolnym 2013/2014 6 szkół podstawowych, do
których uczęszczało łącznie 535 uczniów. W każdej placówce uczniowie mogą korzystać z
pakietu zajęć pozalekcyjnych o charakterze rozwojowym. Ponadto dysponują salami
gimnastycznymi oraz pracowniami komputerowymi z dostępem do internetu. Wyniki w
egzaminach kończących edukację na poziomie szkoły podstawowej lub gimnazjum
uzyskiwane przez uczniów gminy, są dość dobre. W 2015 r. średni procentowy wynik na
sprawdzianie szóstoklasisty przekroczył 69%, z matematyki ponad 55%, a z języka
angielskiego prawie 70%.
W Gminie Bełchatów w roku szkolnym 2013/2014 działały 4 publiczne gimnazja, do
których uczęszczało łącznie 239 uczniów, co było znaczącym wzrostem w porównaniu do
roku szkolnego 2012/2013. Podobnie jak w przypadku szkół podstawowych, do uczniów
gimnazjów skierowano szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych. Poza Gimnazjum w Kurnosie
Drugim, wszystkie pozostałe placówki dysponują również salami komputerowymi.
6

W gminie funkcjonują dwie biblioteki, w których zatrudnionych jest łącznie
3 pracowników. Biblioteka w Łękawie posiada 7900 woluminów, z których korzysta 50
czytelników. Druga biblioteka (w Kurnosie Drugim) jest mniejsza pod względem liczby
woluminów, których posiada 4260, lecz korzysta z niej więcej czytelników - 85.
W Gminie Bełchatów funkcjonuje łącznie 7 świetlic wiejskich, które przeznaczone są
dla 40 (Zawady, Mikorzyce, Kurnos Drugi), 70 (Augustynów, Myszaki, Oleśnik) lub 100
(Zdzieszulice Dolne) użytkowników. Ich stan określany jest jako dobry. Świetlice wyposażone
są w podstawowy sprzęt typu zastawa, krzesła, stoły, kuchnie. Niektóre posiadają
wyposażenie dodatkowe, jak komputery czy stoły bilardowe.
W Gminie Bełchatów organizowanych jest wiele imprez kulturalnych o różnej
tematyce i zasięgu. Wśród nich wyróżnić można imprezy o charakterze edukacyjnym,
sportowym, warsztatowym, związane z obchodami świąt i uroczystości, integracyjne (gł. dla
osób starszych i samotnych). Organizowane są także wystawy i konkursy plastyczne. W
trakcie wakacji oraz ferii zimowych uczniowie mogą skorzystać ze zorganizowanego czasu
wolnego i uczestniczyć w przygotowanej dla nich ofercie, obejmującej m.in. półkolonie czy
wycieczki rowerowe.
Na terenie Gminy Bełchatów funkcjonuje łącznie 7 związków, klubów i stowarzyszeń
w obszarze sportu i rekreacji, zajmujące się w różnych dziedzinach sportu. Oprócz tego
działają dwie orkiestry dęte przy jednostkach Ochotniczej Straży Pożarnej, dziecięcy zespół
muzyczno-teatralny, zespół ludowy i muzyczny.
Na terenie Gminy można znaleźć bogatą infrastrukturę sportową, z której mogą
korzystać mieszkańcy. Działa Ośrodek Sportu i Rekreacji Wawrzkowizna wyposażony
w pełnowymiarowe boisko piłkarskie, boisko do koszykówki, korty tenisowe oraz zespół
dwóch boisk do siatkówki. Ponadto w gminie znajdują się boiska sportowe, orlik, boiska
wielofunkcyjne i sale gimnastyczne (sportowe). Dobrze wyposażony w infrastrukturę
sportową jest również Hotel Wodnik Słok, na terenie którego znajdują się: boisko piłkarskie,
boisko do siatkówki plażowej, basen zamknięty, korty tenisowe.
W 2014 r. dochody Gminy Bełchatów wyniosły ok. 39,1 mln zł, z czego 35,8 mln zł
stanowiły dochody bieżące (91,5%). Wydatki były wyższe od uzyskanych dochodów, z tego
względu budżet gminy odnotował deficyt w wysokości ponad 3,9 mln zł.
Uchwałą Rady Gminy Bełchatów w maju 2010 r. przyjęto Strategię Rozwiązywania
Problemów Społecznych na lata 2010-2020. We wrześniu 2011 r. gmina posiada Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bełchatów. Sołectwa
7

posiadają uchwalone Plany Odnowy Miejscowości; w 2014 r. w drodze uchwał Rady Gminy
przyjęto Plany dla miejscowości Oleśnik, pozostałe przyjęto w 2011 roku.
Na terenie gminy działają organizacje pozarządowe o różnym profilu działalności.
Wśród nich można wskazać instytucje działające w obszarze zdrowia i pomocy osobom
niepełnosprawnym, upowszechniania wiedzy o historii i tradycji, rozwoju społecznogospodarczego gminy i innym. Gmina nie organizuje żadnych konkursów (np. grantowych)
dla organizacji pozarządowych.
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Analiza słabych i mocnych stron - SWOT dla Gminy Bełchatów
Analiza

SWOT

została

opracowana

na

podstawie

konsultacji

społecznych

przeprowadzonych z mieszkańcami Gminy Bełchatów.

MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

- aktywni sołtysi i mieszkańcy (powstają
nowe stowarzyszenia),
- bezpłatna komunikacja (wybrany kurs),
- łatwy dostęp do szkół dla dzieci i młodzieży
(spora liczba szkół podstawowych i
gimnazjów na terenie gminy, co sprawia, że
uczniowie nie muszą dojeżdżać do miasta),
- szeroka oferta kulturalna,
- opieka nad dziećmi w godzinach pracy
rodziców,
- rozbudowana infrastruktura sportowa,
- korzystnie rozlokowana sieć przedszkoli
gminnych,
- silne OSP,
- bezpieczeństwo na wysokim poziomie,
- bieżące likwidowanie dzikich wysypisk
śmieci,
- wysoki poziom recyklingu,
- nowa władza, bardziej nastawiona na
inwestycje na terenie gminy,
- bliskość dużych zakładów pracy (kopalnia i
elektrownia),
- wsparcie rzeczowe i finansowe dla
biednych.

- zbyt mała aktywność urzędnika
wspierającego organizacje pozarządowe,
pomagającej w wyszukiwaniu możliwości
finansowania,
- ukształtowanie powierzchni gminy, które
utrudnia pełną integrację (w ramach całej
gminy, nie tylko w ramach poszczególnych
miejscowości),
- zbyt mała liczba połączeń transportem
zbiorowym (poza bezpłatnym kursem),
- zły stan techniczny dróg powiatowych,
- zły stan rowów melioracyjnych,
- brak ścieżek rowerowych i połączenia np.
ze ścieżkami wychodzącymi z miasta,
- brak poboczy lub nieoczyszczone pobocza,
- duże niezagospodarowane tereny
porolnicze, które teraz zarastają i stanowią
m.in. zagrożenie pożarowe,
- niski poziom skanalizowania gminy,
- niski poziom zaangażowania młodzieży,
- brak oferty dla dzieci i młodzieży: zajęcia
tylko w świetlicach w większych
miejscowościach, brak trenerów i
animatorów,
- brak punktów aptecznych, lekarz tylko w
Bełchatowie,
- spora liczba dzikich wysypisk śmieci.

SZANSE

ZAGROŻENIA

- środki finansowe z nowej perspektywy
programów unijnych,
- środki finansowe z programów krajowych,
napływ
nowych
mieszkańców
z
Bełchatowa,
- inwestycje w rozwój elektrowni,
- współpraca z miastem np. w zakresie
komunikacji zbiorowej, rozwoju sieci ścieżek
rowerowych,
- droga krajowa nr 74.

- rosnące wymagania względem kopalni i
elektrowni (ekologiczne),
- obłożenie administracji samorządowej zbyt
dużą liczbą zadań bez przekazywania
środków finansowych,
- ograniczenie liczby zatrudnionych w
elektrowni,
zróżnicowanie
w
poziomie
życia
mieszkańców Gminy Bełchatów i gmin
ościennych, np. Kleszczów,
- ograniczenie wysokości środków unijnych
9

w sferach istotnych z punktu widzenia
rozwoju Gminy Bełchatów,
- odsunięcie drogi ekspresowej S8 od terenu
gminy,
co
może
powodować
brak
zainteresowania inwestorów.
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Kierunki rozwoju Gminy Bełchatów i zadania do realizacji
W procesie opracowywania Strategii Rozwoju Gminy oraz Planu Rozwoju Lokalnego
przeprowadzono dwa spotkania - konsultacje społeczne. Na pierwszym pojawiło się ok. 12
osób, na drugim ok. 25. Pozwoliły one na określenie mocnych i słabych stron oraz
najważniejszych aspektów funkcjonowania i rozwoju gminy, które wymagają pilnej naprawy.
Ponadto od radnych i sołtysów zostały zebrane tzw. wnioski przedsięwzięć rozwojowych.
Stanowią one zbiór wszelkich przedsięwzięć, zarówno o charakterze infrastrukturalnym,
technicznym, jak i "miękkim", bardziej społecznym, które należy wg mieszkańców
zrealizować w gminie. Na podstawie spotkań oraz wniosków zostały określone dwa
najistotniejsze kierunki rozwoju Gminy Bełchatów:

1. rozwój i modernizacja infrastruktury gminy,
2. zrównoważony rozwój społeczny gminy.
W ramach każdego z wymienionych wyżej kierunków rozwoju, zostały z kolei
wskazane cele operacyjne, a następnie do każdego z nich - "zestaw" zadań. Wszystkie one
wynikają również z wizji Gminy Bełchatów:
Dokument Plan Rozwoju Lokalnego ma charakter wykonawczy, z tego też względu
poniżej zostaną przedstawione konkretne zadania w ramach kierunków rozwoju. Nie
uwzględniają one jedynie punktu "aktywizacja i integracja mieszkańców gminy", ponieważ
zawiera on przede wszystkim przedsięwzięcia o charakterze "miękkim", które nie wymagają
większych nakładów finansowych.
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Rys. 1 Wizja Gminy Bełchatów i wynikające z niej kierunki rozwoju.

Gmina Bełchatów podmiotem aktywnie wspierającym aktywność
społeczną jej mieszkańców i miejscem dobrym do zamieszkania.

rozwój i
modernizacja
infrastruktury
gminnej

zrównoważony
rozwój społeczny
gminy

budowa i
modernizacja
infrastruktury
drogowej

budowa i
modernizacja
infrastruktury
społecznej

budowa i
modernizacja
infrastruktury
wodnokanalizacyjnej

budowa i
modernizacja
infrastruktury
sportoworekreacyjnej

przebudowa i
modernizacja
budynków
użyteczności
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aktywizacja i
integracja
mieszkańców
gminy

Źródło: opracowanie własne.
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Cel strategiczny: Rozwój i modernizacja infrastruktury
gminnej
Cel operacyjny: Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej.

Remont dróg gminnych w miejscowościach: Adamów, Anastazów, Apolinów,
Bukowa, Dobiecin, Dobiecin Kolonia, Ludwików, Nowy Świat, Oleśnik,
Podwody, Podwody Kolonia, Postękalice, Rząsawa, Wola Kruszyńska,
Wygoda, Zalesna, Zawały, Zdzieszulice Dolne
Opis zadania

Możliwe źródła
finansowania

Zakres prac remontowych obejmuje wymianę nawierzchni asfaltowej,
co zwiększy komfort i bezpieczeństwo podróżowania. Remontów
wymagają odcinki dróg liczące max 1 km długości. W miejscowości
Oleśnik należy wymienić nawierzchnię na drodze 101260E (granica
miasta - Oleśnik - droga powiatowa), zaś w Zdzieszulicach Dolnych 101257E (Zdzieszulice D. - Kielchinów).
środki własne gminy, Program rozwoju gminnej i powiatowej
infrastruktury drogowej na lata 2016-2020, Program Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przebudowa drogi gminnej wraz z montażem oświetlenia w miejscowości
Dobrzelów
Opis zadania

Możliwe źródła
finansowania

Tak jak w przypadku przebudowy pozostałych dróg gminnych,
również tutaj prace obejmują wymianę asfaltu na odcinku o długości
do 1 km. Dodatkowo jednak wzdłuż drogi powinno zostać
zamontowane oświetlenie.
środki własne gminy, Program rozwoju gminnej i powiatowej
infrastruktury drogowej na lata 2016-2020, Program Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Remont dróg wewnętrznych w miejscowościach: Mokracz, Zalesna i Zawały
Opis zadania

Możliwe źródła
finansowania

Zakres prac remontowych obejmuje wymianę nawierzchni asfaltowej,
co zwiększy komfort i bezpieczeństwo podróżowania. Odcinki, które
zostały zakwalifikowane do remontu, nie przekraczają długości 1 km.
Remonty tych dróg są jednak niezbędne, aby umożliwić i usprawnić
dojazd mieszkańców do ich posesji.
środki własne gminy, Program rozwoju gminnej i powiatowej
infrastruktury drogowej na lata 2016-2020, Program Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
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Modernizacja dróg powiatowych i budowa chodników we współpracy z
Powiatowym Zarządem Dróg
Opis zadania

Możliwe źródła
finansowania

Gminy ustawowo zmuszone są dbać o utrzymanie w dobrym stanie
infrastruktury, która bezpośrednio do nich należy. Plany dotyczące
remontów dróg powiatowych ustalane są przez jednostki powiatowe,
które są zobowiązane do ich finansowania. Gmina może jednak
wnioskować do Powiatu o remont konkretnych odcinków oraz
angażować się finansowo bądź w inny - ustalony w drodze
porozumienia - sposób w wykonywane prace. Prace remontowe nie
będą miały szerokiego zasięgu - niezbędna jest jedynie wymiana
nawierzchni bitumicznej na odcinkach o długości ok. 1 km.
środki własne gminy, środki powiatu, Program rozwoju gminnej i
powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2020, Program
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Budowa chodników przy drogach w miejscowościach: Dobrzelów, Księży
Młyn, Poręby, Zawady
Opis zadania

Możliwe źródła
finansowania

Budowa chodników niezbędna jest niezależnie od rodzaju drogi,
jakiej dotyczy. W każdym przypadku bowiem dotyczy ona
zwiększenia bezpieczeństwa poruszających się po niej pieszych, a w
przypadku terenów wiejskich - przede wszystkim dzieci, które
przemieszczają się do szkół bądź przystanków autobusowych.
Można jednak - tworząc harmonogram prac - jako priorytetowe
potraktować prace wzdłuż dróg o największym natężeniu ruchu, a
więc powiatowe, gminne i wewnętrzne. Często bowiem wiąże się to
również z kwestią większych prędkości, z jakimi poruszają się te
pojazdy. W miejscowościach Dobrzelów i Zawady chodnik powinien
powstać przy drodze gminnej, zaś w Porębie - wewnętrznej.
środki własne gminy, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Poprawa bezpieczeństwa na drogach wojewódzkich
Opis zadania

Możliwe źródła
finansowania

Remonty dróg czy chodników, jak również ich budowa, przekładają
się na większy komfort podróżowania oraz wyższy poziom
bezpieczeństwa – zarówno kierowców, jak i pieszych.
środki własne gminy, środki wojewódzkie
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Budowa ciągów pieszo-rowerowych
w miejscowościach Ludwików i Nowy Świat
Opis zadania

Możliwe źródła
finansowania

Miejscowości, w których zaproponowano budowę ciągów pieszorowerowych graniczą z miastem Bełchatów. Miasto jest zaś dla
mieszkańców ważnym punktem, bowiem mieści się w nim siedziba
Urzędu Gminy i innych gminnych instytucji, a także np. ośrodek
zdrowia. Z tego względu ciągi pieszo-rowerowe stanowiłyby
ułatwienie w dotarciu do miasta i zwiększyłyby bezpieczeństwo.
Jednocześnie może zwiększyć zainteresowanie mieszkańców
Bełchatowa, którzy chętniej wybieraliby się na przejażdżki rowerowe
poza miasto. Wybudowanie ciągów w wyżej wymienionych
miejscowościach (oraz w dalszej perspektywie - pozostałych,
graniczących z miastem Bełchatów) może przyczynić się do
stworzenia spójnej, kompleksowej sieci dróg rowerowych. W
przypadku Ludwikowa i Nowego Światu jest to ważne ze względu na
bezpieczeństwo mieszkańców, zwłaszcza bowiem w godzinach
dojazdów i powrotów z pracy natężenie ruchu jest szczególnie duże.
Przebiegająca przez te miejscowości droga to "wylotówka" do
ważnych zakładów, jak kopalnia czy elektrownia.
środki własne gminy, Program rozwoju gminnej i powiatowej
infrastruktury drogowej na lata 2016-2020, Program Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przebudowa drogi na odcinku Łękawa - Słok
Opis zadania

Możliwe źródła
finansowania

Prace modernizacyjne obejmują przede wszystkim odwodnienie
drogi łączącej obie miejscowości. Jest to tym ważniejsze zadanie, że
w Słoku znajduje się kąpielisko. Budowa drogi pieszej i rowerowej
pozwoli na dostanie się do ośrodka bez konieczności poruszania się
po bardziej ruchliwych trasach.
środki własne gminy, Program rozwoju gminnej i powiatowej
infrastruktury drogowej na lata 2016-2020, Program Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
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Cel operacyjny: Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Ludwików, Ławy, Łękawa,
Niedyszyna, Nowy Świat, Poręby, Zdzieszulice Górne
Opis zadania

Możliwe źródła
finansowania

Budowa kanalizacji sanitarnej jest istotnym zadaniem gminy,
aczkolwiek jednocześnie bardzo drogim. W przypadki Gminy
Bełchatów
dodatkowym
argumentem
przemawiającym
za
inwestowaniem w uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej jest
fakt, że miejscowości położone na terenie gminy stanowią atrakcyjne
miejsce do osiedlania się dotychczasowych mieszkańców miasta
Bełchatów. Niewystarczający dostęp do sieci kanalizacyjnej zaś
podnosi koszty zasiedlania terenów mieszkalnych oraz zwiększa
uciążliwości związane z codziennym życiem.
W przypadku niektórych miejscowości, jak Ludwików i Nowy Świat
realizowany będzie już kolejny etap prac. W przypadku miejscowości
Łękawa prace obejmą również wykonanie podłączenia do sieci
kanalizacyjnej budynku komunalnego. Długość sieci, którą należy
wybudować jest różna w każdej miejscowości i wynosi 1724 m w
Ludwikowie, 212 m w Łękawie, ponad 1 km w Niedyszynie, 1296 m
w Nowym Świecie, ponad 1 km w Porębach, 4467 m w
Zdzieszulicach Górnych.
środki własne gminy, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej.

Modernizacja oczyszczalni ścieków "Polaris" i "Nebrasca" w Zawadach lub
likwidacja oczyszczalni i podłączenie sieci kanalizacyjnej do kanalizacji miasta
Bełchatów
Opis zadania

Możliwe źródła
finansowania

Obecnie wartość RLM dla obu oczyszczalni ścieków nie przekracza
400. W przypadku decyzji o likwidacji każdej z nich długość nowo
wybudowanych kolektorów sanitarnych umożliwiających połączenie z
kanalizacją miejską Bełchatowa, nie przekroczy 1 km.
środki własne gminy, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej

16

Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Bełchatów
Opis zadania

Możliwe źródła
finansowania

Długość sieci wodociągowej w gminie przekracza 180 km, jednak
ciągle sporo miejscowości nie jest do niej podłączonych. Dużym
problem jej "kształt" terenu gminy, który sprawia, że odcinki sieci są
długie, a budowa kosztochłonna.
W chwili obecnej niezbędna jest budowa sieci wodociągowej w
miejscowościach: Dobiecin, Domiechowice, Józefów, Kałduny,
Korczew, Ludwików, Ławy, Łękawa, Niedyszyna, Oleśnik,
Postękalice, Zawady, Zdzieszulice Górne, Zwierzchów. Prace
dotyczą jedynie rozbudowy, nie ma już konieczności budowy
przewodów magistralnych.
środki własne gminy, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej

Remont i odbudowa sieci wodociągowej wraz z uruchomieniem ujęcia wody
w Łękawie
Opis zadania

Możliwe źródła
finansowania

Odbudowa sieci wodociągowej w Łękawie jest przedsięwzięciem
istotnym głównie ze względu na fakt, że jest to jedna z większych
miejscowości w gminie. Zamieszkuje ją prawie 500 osób, należy więc
zadbać o stan sieci wodociągowej, aby zapewnić wszystkim
mieszkańcom dostęp do bieżącej wody.
środki własne gminy, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej
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Cel operacyjny: Przebudowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej.

Termomodernizacja budynku szkolnego w Domiechowicach
wraz z salą gimnastyczną
Opis zadania

Możliwe źródła
finansowania

Termomodernizacja przyczyni się do zmniejszenia zużycia energii, a
co się z tym wiąże - zmniejszenia kosztów utrzymania tych obiektów.
Gmina Bełchatów posiada aż 6 szkół podstawowych oraz liczne
obiekty gminne (co jest szczególnie korzystne ze względu na
rozległość terenu gminy), więc modernizacja tych budynków może
przynieść budżetowi spore oszczędności.
środki własne gminy, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej, Fundusz Termomodernizacji i Remontów BGK

Przebudowa budynku szkolnego w miejscowości Janów
Opis zadania

Możliwe źródła
finansowania

W 2015 roku Szkoła w Janowie została wzbogacona o boisko
wielofunkcyjne. Należy dokonać również przebudowy budynku
szkolnego, aby wygospodarować pomieszczenia na przedszkole
gminne oraz zagwarantować możliwość prowadzenia zajęć w
komfortowych - z punktu widzenia dzieci i nauczycieli - warunkach.
Planowana przebudowa nie wpłynie jednocześnie na wzrost kubatury
budynku.
środki własne gminy

Budowa parkingu przy szkole w miejscowości Dobrzelów
Opis zadania

Możliwe źródła
finansowania

W Dobrzelowie funkcjonuje szkoła podstawowa (w tym oddziały
przedszkolne) i gimnazjum. Budowa parkingu jest ważną inwestycją
ze względu na fakt dowożenia dzieci do szkół przez rodziców, a
także korzystanie z samochodów przez nauczycieli. Przy szkole
znajduje się plac o powierzchni 530 m2, który powinien zostać
utwardzony i odwodniony, co pozwoliłoby wygodnie wykorzystywać
go jako parking.
środki własne gminy, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020
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Remont pomieszczeń OSP Dobrzelów i strażnicy OSP w Podwodach
Opis zadania

Możliwe źródła
finansowania

Gmina Bełchatów przykłada dużą wagę do stworzenia jak
najlepszych warunków pracy ochotniczych straży pożarnych. Są one
bardzo dobrze wyposażone i przygotowane do wykonywania swoich
zadań. Poza dbałością o wyposażenie, należy jednak zwrócić uwagę
także na kwestie związane z infrastrukturą i pomieszczeniami, w
których strażacy przebywają, ćwiczą, itp.
środki własne gminy, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020

Przebudowa i termomodernizacja budynków OSP Huta i Ludwików oraz
budynku OSP w Zawadowie
Opis zadania

Możliwe źródła
finansowania

Wykonanie termomodernizacji tych budynków przyczyni się również
do oszczędności w zakresie ich utrzymania. Przebudowa pozwoli na
poprawę komfortu pracy strażaków oraz lepsze wykorzystanie
pomieszczeń.
środki własne gminy, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej, Fundusz Termomodernizacji i Remontów BGK
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Cel strategiczny: Zrównoważony rozwój społeczny gminy
gminnej
Cel operacyjny: Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej.

Budowa świetlic wiejskich w miejscowościach: Emilin, Helenów, Janów,
Mikorzyce, Wólka Łękawska
Opis zadania

Możliwe źródła
finansowania

Poszczególne miejscowości wchodzące w skład Gminy Bełchatów są
"rozrzucone". Trudno jest z tego powodu zintegrować wszystkich
mieszkańców gminy, jednak można zadbać o integrację w ramach
wsi. Budynki nie muszą być duże, ale powinny posiadać zaplecze
sanitarne czy kuchenne, które umożliwiałoby wykorzystywanie ich
przez mieszkańców (także młodzież) do organizacji imprez,
warsztatów, czy zebrań wiejskich. Budynek w Emilinie pełniłby
również funkcję Centrum Sportu i Rekreacji, a więc jego
wyposażenie mogłoby obejmować także np. stoły do tenisa.
środki własne gminy, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020

Przebudowa budynków komunalnych z przeznaczeniem na świetlice wiejskie
w Łękawie, Niedyszynie i Postękalicach
Opis zadania

Możliwe źródła
finansowania

W
przypadku
kiedy
w
miejscowościach
znajdują
się
niezagospodarowane budynki należące do gminy, należy je
wyremontować i przystosować do wykorzystywania jako świetlice
wiejskie. Prace w obu przypadkach obejmować będą rozbudowę i
przebudowę istniejących budynków komunalnych, w przypadku
Łękawy jest to Dom Ludowo-Strażacki.
środki własne gminy, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020, RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
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Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku murowanego na świetlicę
środowiskową w miejscowości Wielopole
Opis zadania

Możliwe źródła
finansowania

Przekształcenie znajdującego się w Wielopolu budynku gminnego w
świetlicę środowiskową pozwoli na stworzenie miejsca spotkań i
pracy dla dzieci z tej części gminy.
Prace w pierwszym etapie zostały już zrealizowane i objęły m.in.
rozbiórkę niektórych elementów budynku, jak dach, schody,
demontaż okien i drzwi, itp. Dalsza przebudowa i wyposażenie
budynku muszą uwzględniać również możliwość korzystania z niego
przez osoby niepełnosprawne. Zagospodarować należy także teren
wokół budynku.
środki własne gminy, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej, RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Przebudowa budynku Gminnego Centrum Kultury w miejscowości Zawady
Opis zadania

Możliwe źródła
finansowania

Budynek Gminnego Centrum Kultury służy mieszkańcom od 1999
roku. Posiada świetlicę, przedsionek toalety i pomieszczenia
kuchenne, w 2012 r. został ocieplony. Wokół budynku wykonano plac
zabaw. Ponieważ jednak oferta Gminnego Centrum Kultury stale się
poszerza i korzysta z niej coraz więcej mieszkańcom, należy
przebudować budynek, aby lepiej służył do realizacji projektów
kulturalnych.
środki własne gminy, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020

Remonty budynków użyteczności publicznej w Gminie Bełchatów
Opis zadania

Możliwe źródła
finansowania

Remonty i modernizacja budynków użyteczności publicznej powinny
mieć na celu zwiększenie dostępności tych obiektów zwłaszcza z
punktu widzenia osób niepełnosprawnych czy mających problemy z
poruszaniem. Ponadto niektóre prace, jak termomodernizacja,
przyczyniać się będą do poprawy efektywności energetycznej i - co
za tym idzie – również niższych kosztów utrzymania.
środki własne gminy, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020
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Cel operacyjny: Budowa i modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej.

Budowa placów zabaw w miejscowościach: Bukowa, Helenów i Zwierzchów,
Ludwików, Kurnos Drugi
Opis zadania

Możliwe źródła
finansowania

W każdej z tych miejscowości obserwuje się wzrost liczby
mieszkańców, gł. rodzin z małymi dziećmi. Z tego względu zasadne
jest tworzenie infrastruktury skierowanej na potrzeby takich rodzin.
Połączenie budowy placów zabaw z usytuowaniem świetlic (jak w
Helenowie) czy siłowni (jak w Bukowej) pozwoli na jednoczesne
atrakcyjne spędzanie wolnego czasu przez dzieci i rodziców.
środki własne gminy, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020; fundusz Lokalnej Grupy Działania, program Działaj
Lokalnie

Budowa boisk przy szkołach w Dobiecinie i Domiechowicach
Opis zadania

Możliwe źródła
finansowania

Wyposażenie szkół w boiska pozwoli na urozmaicenie lekcji
wychowania fizycznego czy poszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych
o charakterze sportowym. Ponadto szkoły mogą zezwalać na
korzystanie z obiektów poza godzinami zajęć lekcyjnych, ponieważ
młodzież coraz chętniej angażuje się w gry zespołowe, nie włączając
się jednocześnie w struktury drużyn.
środki własne gminy, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020, Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu

Budowa boisk w miejscowościach: Kurnos Drugi, Ludwików, Łękawa,
Podwody Kolonia, Wola Mikorska
Opis zadania

Możliwe źródła
finansowania

Budowa boisk ma się przyczynić do upowszechnienia sportu (przede
wszystkim
nieprofesjonalnego)
wśród mieszkańców gminy
niezależnie od ich wieku. W przypadku Ludwikowa warto zauważyć,
że ze względu na bliskość miasta, pojawiają się w miejscowości
również osoby z samego Bełchatowa (budowa boiska może zostać
zrealizowana przy współpracy z gminą miejską). Z tego względu
boiska nie są obiektami w pełni profesjonalnymi, powierzchnia
każdego z nich zaś nie przekroczy 0,5 ha. Najważniejszym celem
jest stworzenie miejsca spotkań dla mieszkańców, spędzania
wolnego czasu oraz integracji.
środki własne gminy, środki miasta Bełchatów, Program Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Fundusz Rozwoju Kultury
Fizycznej Ministerstwa Sportu
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Budowa zaplecza sportowego w Zawadowie i Postękalicach
Opis zadania

Możliwe źródła
finansowania

Zadanie to dotyczy budowy budynku zaplecza sportowego wraz z
niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym szczelnym zbiornikiem na
nieczystości ciekłe, na działkach ewidencyjnych o numerach 126
i 127 obręb 37 Zawadów. Jednokondygnacyjny budynek o
wymiarach 10x10 m stanie w północno-zachodniej części działki.
Projektowana powierzchnia zabudowy to 93 m2, zaś użytkowa
wyniesie niecałe 41 m2; kubatura - 381 m3.
Podobny obiekt powinien powstać w miejscowości Postękalice.
środki własne gminy, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020, Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu

Budowa zaplecza sportowego w Kałdunach
Opis zadania

Możliwe źródła
finansowania

Budynek zaplecza w Kałdunach będzie jednokondygnacyjnym
obiektem z bali drewnianych, wyposażonym w infrastrukturę
techniczną, w tym przyłączem wodociągowym i zbiornikiem na
nieczystości ciekłe. Parametry: powierzchnia projektowana 97 m2,
użytkowa - ok. 38 m2, kubatura - ok. 391 m3.
środki własne gminy, Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej
Ministerstwa Sportu, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020

Rewitalizacja parku w Wielopolu
Opis zadania

Możliwe źródła
finansowania

Pod koniec XVIII w. na terenie miejscowości Wielopole powstał park
dworski, wpisany obecnie do rejestru zabytków. Na terenie tego
parku znajduje się 7 pomników przyrody. Zagospodarowanie terenu
parku polegać ma przede wszystkim na wykonaniu ciągów
komunikacyjnych o nawierzchni z grysu kamiennego na podbudowie
z kruszywa łamanego w obrzeżu granitowym w otoczeniu budynku
świetlicy, montażu ławek parkowych i koszy na śmieci oraz budowie
zbiornika bezodpływowego na nieczystości płynne wraz z
przykanalikiem. Atrakcją dla dzieci z terenu gminy może stać się np.
ścieżka
historyczno-przyrodnicza
z
opisanymi
obiektami
zabytkowymi oraz pomnikami przyrody.
środki własne gminy, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej, środki Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego
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Zagospodarowanie działki w Augustynowie
Opis zadania

Możliwe źródła
finansowania

Naprzeciwko budynku filii centrum kultury w Augustynowie znajduje
się niezagospodarowany plac. Aby mieszkańcy mogli z niego
korzystać, odpoczywać na nim, należy zagospodarować go na skwer
- stworzyć alejki i wzdłuż nich ustawić ławki, siłownię zewnętrzną.
Dodatkowo atrakcyjność terenu zwiększą nasadzenia. Miejsce to
może być wykorzystywane również na odpoczynek przez
rowerzystów.
środki własne gminy, fundusz sołecki, Program Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020

Zagospodarowanie działki w Rząsawie
Opis zadania

Możliwe źródła
finansowania

Niezagospodarowana
działka
w Rząsawie może
zostać
wykorzystana na plac zabaw dla dzieci oraz tereny zielone dla
mieszkańców, służące jako miejsce spotkań czy odpoczynku.
środki własne gminy, fundusz sołecki, Program Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020

Zagospodarowanie terenu wokół Gminnego Centrum Kultury
w Zdzieszulicach Dolnych
Opis zadania

Możliwe źródła
finansowania

W ramach projektu przewiduje się wykonanie: placu zabaw o
nawierzchni naturalnej trawiastej, boiska wielofunkcyjnego o
nawierzchni
poliuretanowej z piłkochwytami (boisko obejmuje
nawierzchnie do gry w siatkówkę, koszykówkę i tenisa ziemnego),
ogrodzenia działki, siłownię zewnętrzną i muszlę koncertową.
środki własne gminy, fundusz sołecki, Program Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020, program Działaj Lokalnie
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Wdrożenie i monitoring
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Bełchatów na lata 2015-2022 przyjęty zostanie (tak
jak Strategia) przez Radę Gminy w drodze uchwały. Podmiotem odpowiedzialnym za
osiąganie zapisanych w dokumentach celów jest Wójt Gminy Bełchatów, który jednocześnie
pełni funkcję koordynatora działań podejmowanych przez jednostki organizacyjne gminy.
Wspomniane organy są również odpowiedzialne za budowę partnerstwa i współpracę
różnych

podmiotów

działających

na

terenie

gminy:

mieszkańców,

podmiotów

gospodarczych, instytucji publicznych oraz organizacji pozarządowych. Współpraca ta
powinna obejmować nie tylko poziom wykonawczy, dotyczący realizacji konkretnych
projektów,

ale

również

powinna

dotyczyć

etapu

planowania,

przygotowywania

harmonogramów prac czy szukania źródeł finansowania poszczególnych zadań.
Za wdrażanie poszczególnych zadań, a co się z tym wiąże ocenę stopnia realizacji
celów strategicznych, odpowiedzialny będzie Zespół ds. Realizacji, Monitoringu i Oceny
Planu. W skład Zespołu wchodzi Wójt, zastępca, kierownicy komórek organizacyjnych
urzędu odpowiedzialni za realizację poszczególnych celów oraz kierownicy jednostek
organizacyjnych gminy. Zespół ten będzie zbierał się do pracy przy tworzeniu projektów
dotyczących realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych. Wówczas skład będzie
ograniczony jedynie do osób odpowiedzialnych merytorycznie za ich realizację. Nie należy
wykluczać włączania do tego grona reprezentantów podmiotów niezwiązanych bezpośrednio
z jednostką samorządową, np. organizacji pozarządowych.
Dodatkowo Zespół będzie co rok opracowywał raport z realizacji planu, który na
pierwszej sesji nowego roku będzie przedkładany Radzie Gminy. Raporty te będą
publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej, aby mogli się z nim zapoznać mieszkańcy
jak i przedstawiciele organizacji pozarządowych. Dokument powinien zawierać we wstępie
opis realizacji zadań inwestycyjnych, które zostały zrealizowane zgodnie z harmonogramem,
przy uwzględnieniu źródeł finansowania, jakie wykorzystano. Następnie należy przedstawić
zakres zgromadzonych danych, wskazać, w jakim okresie dokonywano monitoringu oraz
jakimi metodami uzyskano dane. Poza zaprezentowaniem wskaźników liczbowych, należy
dokonać ich analizy jakościowej, uwzględniając odniesienie się do założonych efektów
realizacji danego zadania. Zespół odpowiedzialny jest również za opracowanie ewentualnych
propozycji korekt do dokumentu w strategii. Będą one traktowane jako element raportu i jako
takie – wraz z nim przedkładane Radzie Gminy. W przypadku negatywnych wyników
ewaluacji, konieczne będzie pogłębienie analiz samych wskaźników statystycznych o analizę
procedur przepływu informacji, sposobów podejmowania decyzji, procesów planowania czy
procedur zarządczych.
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Spis rysunków
Rys. 1 Wizja Gminy Bełchatów i wynikające z niej kierunki rozwoju. ....................................12
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