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I.

WPROWADZENIE
Strategia rozwoju powiatu jest najbardziej istotnym dokumentem samorządu powiatowego –

ogólnym programem działań podejmowanych w powiecie, przy wykorzystaniu posiadanych zasobów
zmierzających do osiągnięcia założonych celów. „Strategia Rozwoju Powiatu Bełchatowskiego na lata
2015–2020” bezpośrednio wpisuje się w cele „Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020”
i również koncentruje się na działaniach wspierających spójność powiatu oraz spójność
w wyodrębnionych obszarach:


Gospodarczym,



Społecznym,



Przestrzennym.

„Strategia Rozwoju Powiatu Bełchatowskiego na lata 2015–2020” (Strategia) pełni
następujące funkcje:


Kierunkową dla władz powiatowych oraz gminnych, środowisk naukowych
i biznesowych, organizacji pozarządowych oraz innych instytucji, jak również dla
wszystkich mieszkańców regionu;



Koordynacyjną dla innych dokumentów programowych i planistycznych na poziomie
powiatowym;



Informacyjną dla mieszkańców, inwestorów, partnerów, itp.;



Promocyjną w kontekście lokalnym, regionalnym, krajowym oraz ponadnarodowym.

Strategia wyraża długoterminowe cele Powiatu, które odpowiadają generalnym kierunkom działania
oraz obejmuje:


Diagnozę obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej,



Identyfikację strategicznych obszarów rozwoju wraz z realizacją analizy SWOT dla
każdego z nich,



Wskazanie spójności Strategii z dokumentami z poziomu regionalnego, krajowego
oraz unijnego,



Wskazanie głównych kierunków rozwoju, celów oraz działań niezbędnych do
podjęcia.
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II. STAN I UWARUNKOWANIE ROZWOJU
Diagnozę obecnej sytuacji przeprowadzono na podstawie:


Weryfikacji osiągnięcia celów „Strategii Rozwoju Powiatu Bełchatowskiego na lata
2005–2015”;



Analizy danych zastanych – dane statystyczne, dane udostępnione przez Starostwo
Powiatowe w Bełchatowie oraz urzędy gmin (desk research);



Badania ankietowego wśród mieszkańców powiatu oraz urzędników Starostwa
Powiatowego i urzędów gmin w powiecie (kwestionariusz ankiety);



Wywiadów zogniskowanych z pracownikami Starostwa Powiatowego oraz urzędów
gmin w powiecie (FGI);



Konsultacji społecznych we wszystkich gminach w powiecie.

Metody badań dobrane zostały zgodnie z zasadą triangulacji metod i źródeł danych
rozumianej jako zwielokrotnienie:


Metod

i

technik

badawczych

(triangulacja

metodologiczna)

polegająca

na kontrolowaniu spójności wniosków formułowanych przy wykorzystaniu różnych
technik gromadzenia danych;


Źródeł informacji (triangulacja źródeł informacji) polegająca na zwielokrotnieniu
źródeł informacji w ramach tej samej metody ich gromadzenia, uwzględnionych
w badaniu perspektyw;



Perspektyw badawczych osób realizujących badanie (triangulacja analityczna)
związaną ze zwiększeniem liczby osób analizujących wnioski z badań.

Podejście takie pozwoli na uchwycenie różnych aspektów badanego przedmiotu (np.
udzielenie odpowiedzi na pytania o skalę zjawisk dzięki zastosowaniu metod ilościowych oraz głębsze
zrozumienie specyfiki problemów, dzięki zastosowaniu metod jakościowych), pozwoli też
wykorzystać mocne strony każdej metody przy wzajemnej neutralizacji ich słabości.
Zestawienie metod i technik zastosowanych przy diagnozie sytuacji powiatu oraz dobór
próby ilustruje tabela:
Tabela 1 Zestawienie metod i technik wraz z doborem próby

Technika badawcza

Dobór próby

Realizacja badania

Analiza danych zastanych

 Strategia Rozwoju Powiatu

Analiza dokumentów zgodnie

(desk research)

Bełchatowskiego na lata
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2005–2015,
 Zintegrowane Inwestycje
Terytorialne (ZIT),
 Strategia Europa 2020,

porównywanie danych
statystycznych, kontakt
z organizacjami, instytucjami
dysponującymi danymi.

 Strategia Rozwoju Kraju
2020,
 Krajowa Strategia Rozwoju
Regionalnego 2010–2020,
 Krajowy Program Reform,
 Umowa Partnerstwa 2014–
2020,
 Strategia Rozwoju
Województwa Łódzkiego
2020,
 Wojewódzka Strategia
w Zakresie Polityki Społecznej
na lata 2007–2020,
 Regionalna Strategia
Innowacji LORIS 2030,
 Plan przeciwdziałania
depopulacji
w województwie łódzkim,
 Dokumenty strategiczne
i planistyczne szczebla
lokalnego i gminnego,
 Dane dot. powiatu
bełchatowskiego oraz gmin
w powiecie dot. sytuacji
społeczno-gospodarczej
Zogniskowane wywiady

Przedstawiciele:

Zrealizowano cztery

grupowe (FGI)

 Starostwa Powiatowego

zogniskowane wywiady

w Bełchatowie,

grupowe. Scenariusz wywiadu

 Miasta Bełchatowa,

stanowi załącznik do Strategii.

10

Strategia Rozwoju Powiatu Bełchatowskiego na lata 2015–2020
25 czerwca 2015
 Gminy Zelów,
 Gminy Bełchatów,
 Gminy Kleszczów,
 Gminy Szczerców,
 Gminy Rusiec,
 Gminy Drużbice,
 Gminy Kluki.
Badanie ankietowe

 Przedstawiciele: Miasta
Bełchatowa, Gminy Zelów,

możliwość udziału mieli

Gminy Bełchatów, Gminy

wszyscy mieszkańcy powiatu

Kleszczów, Gminy

bełchatowskiego.

Szczerców, Gminy Rusiec,

Kwestionariusz był dostępny

Gminy Drużbice i Gminy

w formie online na oficjalnej

Kluki,

stronie internetowej Starostwa

 Przedstawiciele

Powiatowego, w formie

społeczności lokalnej

papierowej w Starostwie

powiatu bełchatowskiego,

Powiatowym oraz pozostałych

 Przedstawiciele

urzędach gmin. Na terenie

przedsiębiorców z powiatu

powiatu bełchatowskiego

bełchatowskiego,

konsultacje społeczne

 Przedstawiciele organizacji

Konsultacje społeczne

W badaniu ankietowym

przeprowadzali również

pozarządowych z powiatu

ankieterzy. Zrealizowano 336

bełchatowskiego.

ankiet.

 Przedstawiciele: Miasta

Zrealizowano spotkania

Bełchatowa, Gminy Zelów,

konsultacyjne w każdej z gmin

Gminy Bełchatów, Gminy

powiatu.

Kleszczów, Gminy
Szczerców, Gminy Rusiec,
Gminy Drużbice i Gminy
Kluki,
 Przedstawiciele
społeczności lokalnej
powiatu bełchatowskiego,
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 Przedstawiciele
przedsiębiorców z powiatu
bełchatowskiego,
 Przedstawiciele organizacji
pozarządowych z powiatu
bełchatowskiego
Źródło: Opracowanie własne

2.1.

Podsumowanie

realizacji

celów

Strategii

Rozwoju

Powiatu

Bełchatowskiego na lata 2005–2015
„Strategia Rozwoju Powiatu Bełchatowskiego na lata 2005–2015” zakładała realizację
następujących celów:
o

o

W obszarze rozwoju gospodarczego:


Rozwój lokalnej przedsiębiorczości,



Przyciąganie inwestorów bezpośrednich, krajowych i zagranicznych,



Wsparcie rozwoju sektora wydobywczego, energetycznego oraz ich zaplecza;

W obszarze problematyki społecznej:


Monitoring i analiza lokalnego rynku pracy celem skutecznego zarządzania procesami
kształcenia zawodowego,

o



Aktywizacja bezrobotnych i eliminacja zjawiska wykluczenia społecznego,



Rewitalizacja obiektów sektora usług publicznych,



Podnoszenie jakości oferty edukacyjnej;

W obszarze infrastruktury technicznej:


Budowa i modernizacja ciągów dróg, bezpieczeństwo komunikacyjne,



Nasycenie terenów infrastrukturą proinwestycyjną,



Wsparcie infrastruktury przyrodniczej.

Realizacja celów strategicznych w obszarze rozwoju gospodarczego powinna doprowadzić do
zwiększenia atrakcyjności gospodarczej regionu oraz potencjału inwestycyjnego powiatu
bełchatowskiego.
Powiat

bełchatowski

promuje

przedsiębiorczość

oraz

samozatrudnienie

poprzez

organizowanie szkoleń oraz realizację projektów unijnych. Jednym z projektów realizowanych na
terenie powiatu był program „Własna firma – Szansa na sukces” realizowany przez Bełchatowsko
12
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Kleszczowski Park Przemysłowo Technologiczny we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy
w Bełchatowie. Projekt dotyczył ciekawych inicjatyw wspomagających rozwój przedsiębiorczości
w regionie oraz pomagał w pozyskiwaniu środków na założenie i rozwój działalności gospodarczej.
W ramach dwóch edycji projektu powstało 50 firm.
Na wzrost

atrakcyjności inwestycyjnej

regionu wpłynęła

obecność

Bełchatowsko

Kleszczowskiego Parku Przemysłowo Technologicznego oraz objęcie terenów Łódzką Specjalną Strefą
Ekonomiczną. Inwestorów przyciąga organizacja w preferencyjnych cenach terenów inwestycyjnych,
często uzbrojonych w media oraz dostęp do kompleksowego wsparcia. Konkurencyjność regionu
podniosły rozwój i poprawa funkcjonowania BKPPT oraz utworzenie na jego terenie Inkubatora
Technologicznego.
Ponadto do zwiększenia liczby inwestorów krajowych jak i zagranicznych w regionie oprócz
atutów BKPPT wykorzystywano sąsiedztwo KWB Bełchatów oraz Elektrowni Bełchatów. Powiat
wspierał rozwój sektora wydobywczego i energetycznego oraz ich zaplecza poprzez udział finansowy
i organizacyjny w procesie rozbudowy zdolności wytwórczych elektrowni i kopalni.
Cele strategiczne powiatu w obszarze problematyki społecznej dotyczyły głównie problemów
związanych z rynkiem pracy. Realizacja wyznaczonych celów dąży do zmniejszenia bezrobocia oraz
poprawy jakości życia mieszkańców powiatu.
Na terenie powiatu odbywało się wiele działań mających na celu aktywizację grupy
bezrobotnych. W ramach działań władz można wymienić m.in. programy „Doradzam – Pomagam”
oraz „Pomyśl o jutrze” (finansowanie z EFS) mające na celu poprawę dostępu do zatrudnienia oraz
wspieranie aktywności zawodowej w regionie.
Podejmowane działania miały wpłynąć na zmniejszenie stopy bezrobocia. Liczba osób
bezrobotnych malała w latach 2005–2008, zaś w latach 2008–2013 bezrobocie ponownie wzrosło.
Liczba bezrobotnych w 2013 r. była porównywalna do liczby bezrobotnych w 2006 r. Podobny trend
można zauważyć wśród grup wysokiego ryzyka, np. osób bez zatrudnienia powyżej 12 miesięcy.
W przypadku bezrobocia w poszczególnych gminach sytuacja kształtuje się podobnie. W latach 2005–
2013 we wszystkich gminach z wyłączeniem gminy Kluki bezrobocie spadło, najwyższy spadek
odnotowano w Bełchatowie oraz gminach Bełchatów i Szczerców (ponad 20%). Jednak porównując
lata 2006–2013 pomimo podejmowanych działań w czterech gminach bezrobocie wzrosło (Kleszczów
– 10%, Rusiec – 15%, Szczerców – 1%, Zelów – 11%) zaś w pozostałych gminach nieznacznie zmalało
(Bełchatów – 1%, Drużbice – 3%, Kluki – 1%).
W celu podwyższania kwalifikacji osób dopiero wchodzących na rynek pracy przygotowano
dodatkowe zajęcia w szkołach ponadgimnazjalnych. Realizowano m.in. projekty: „Dobry uczeń –
pewniejsza przyszłość” oraz „Wiedza moją szansą”, polegające na dodatkowych zajęciach dla uczniów
13
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szkół zawodowych. Uczniowie w ramach dostosowania do rynku pracy mogli również korzystać
z programu mającego na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych w zakresie urządzeń i systemów
energetyki odnawialnej. Podnoszono również jakość nauczania poprzez szkolenia dla nauczycieli.
W ramach rewitalizacji sektora usług publicznych powstało Powiatowe Centrum Sportu.
Z pomocą uzyskanych z UE funduszy dobudowano do PCS sztuczne lodowisko. Ponadto poddano
modernizacji istniejące już na terenie powiatu placówki pożytku publicznego m.in. Miejskie Centrum
Kultury w Bełchatowie. Działania te wpłynęły na podniesienie standardów jakości życia oraz rozwój
kultury i sportu mieszkańców powiatu.
Modernizacja infrastruktury technicznej powiatu bełchatowskiego zwiększa atrakcyjność
gospodarczą i inwestycyjną regionu, a także poprawia jakość życia mieszkańców.
W latach 2005–2015 rozbudowano oraz zmodernizowano istniejące oczyszczalnie ścieków,
a także zbudowano nowe. W ciągu 10 lat powstało 10 biologicznych oczyszczalni ścieków. Oznacza to
zmniejszenie zanieczyszczenia wód gruntowych i powierzchniowych, co wpłynie korzystnie na
poprawę stanu środowiska naturalnego. W ramach racjonalnego wykorzystania odpadów w regionie
dokonano również rozbudowy składowiska odpadów w Woli Kruszyńskiej.
Na terenie miasta Bełchatowa dokonano przebudowy oraz modernizacji osiedlowych sieci
ciepłowniczych w ramach dofinansowania przez UE ze środków EFRR w związku z efektywną
dystrybucją energii. Pozwoli to na zmniejszenie strat energii oraz zmniejszenie emisji CO2. W całym
powiecie długość sieci cieplnej przesyłowej wzrosła o 15 km.
Rozbudowano również sieć gazownictwa, długość czynnej sieci rozdzielczej w okresie 2006–
2013 wzrosła o 30 km, zaś liczba budynków mieszkalnych i niemieszkalnych z czynnymi przyłączami
wzrosła o 1,5 tys.
W ostatnich latach dokonano modernizacji i rozbudowy infrastruktury transportowej oraz
komunikacyjnej. Wyremontowano odcinki dróg powiatowych, wybudowano chodniki, a także ścieżki
rowerowe (ok. 30 km).
W najbliższym czasie na terenie miasta Bełchatowa zostanie zmodernizowana sieć
oświetlenia ulicznego. Ponadto w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych w latach 2011–2015
wybudowana zostanie 11 km obwodnica miasta, co rozładuje natężenie ruchu oraz zmniejszy ilość
kolizji.
Do realizacji celów strategicznych poprzez podejmowane działania dążyły także gminy.
Przedsięwzięcia realizowane były z budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz środków
zewnętrznych m.in. środków finansowych pozyskanych z funduszy unijnych.
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Poniższa tabela prezentuje przegląd inwestycji, projektów, działań, które wpłynęły na
realizację celów Strategii na lata 2005–2015 w poszczególnych obszarach, a tym samym osiąganie
celów wyznaczonych przez gminy na ten okres:
Tabela 2 Zestawienie inwestycji, projektów działań mających wpływ na osiąganie celów Strategii do 2015 w obszarze
rozwoju gospodarczego

Obszar rozwoju gospodarczego
Gmina

Rozwój lokalnej

Przyciąganie inwestorów

Wsparcie rozwoju

przedsiębiorczości

bezpośrednich

sektora wydobywczego,
energetycznego oraz ich
zaplecza

Bełchatów (M)

- stale rośnie liczba małych i średnich firm
produkcyjnych i usługowych na lokalnym
rynku (w 2009 r. wynosiła 5148, zaś
w 2013 r. 5477);
- realizacja projektu E-Usług Publicznych.

Bełchatów (G)

- w gminie znacząco wzrosła liczba
przedsiębiorców – przed 2005 rokiem było
ich ok. 196, z końcem 2014 roku – 592.

- zwolnienie z podatku od
nieruchomości położonych na
obszarach objętych specjalną
strefą ekonomiczną na terenie
miasta Bełchatowa;
- zwolnienie z podatku od
nieruchomości skierowane do
przedsiębiorców, którzy
zwiększą zatrudnienie
o co najmniej 15%;
- przedsiębiorcy zainteresowani
rozpoczęciem działalności w ŁSSE
mogą skorzystać z pomocy
publicznej sięgającej
nawet 55% kwalifikowanych
kosztów inwestycji lub,
dwuletnich kosztów pracy;
- aplikacja mobilna Bełchatów
Invest Planner – specjalna
aplikacja, która jest pierwszym
narzędziem w Polsce
opracowanym dla inwestorów
szukających odpowiedniej
lokalizacji dla swojej inwestycji;
- powołanie indywidualnego
opiekuna inwestora – ułatwia
kontakt inwestora
z pracownikami urzędu,
usprawnia formalności;
- powołany specjalny Zespół
Zadaniowy ds. Obsługi Inwestora
pomaga inwestorowi w fazie
przygotowania i realizacji
inwestycji;
-strona www.invest.belchatow.pl
dedykowana przedsiębiorcom
i potencjalnym inwestorom;
- uzbrajanie specjalnej strefy
ekonomicznej przy ul. Czaplineckiej
zakończono w 2014 roku. W chwili
obecnej trwa budowa obwodnicy,
która przebiegać będzie przez
tereny. Ponadto trwają także
rozmowy z inwestorem, który jest
zainteresowany lokalizacją
w strefie.
- brak informacji o podjętych
działaniach.
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Drużbice
Kleszczów

Kluki

- realizacja projektu E-Usług Publicznych.
- promocja gminy przez Agencję Rozwoju
Regionalnego ARREKS, a także: wspieranie
przedsiębiorstw, działalność pożyczkowa
oraz fundusz gwarancyjny i zarządzanie
Kleszczowskim Inkubatorem
Przedsiębiorczości;
- promocja gminy przez Fundację Rozwoju
Gminy Kleszczów –z ukierunkowaniem na
pozyskiwanie inwestorów;
- prezentacja Gminy Kleszczów podczas
targów inwestycyjnych w kraju i zagranicą
m.in. Targi nieruchomości CEPIF
w Warszawie, Targi inwestycyjne REFE,
Targi inwestycyjne PROPERTY, Targi
inwestycyjne EXPO-REAL w Monachium,
Łódzkie Targi Energetyczne;
- udział Gminy Kleszczów w konkursach
promujących atrakcyjność terenów
inwestycyjnych;
- wdrożenie w 2005 r. Systemu
Zarządzania Jakością Usług ISO w Urzędzie
Gminy Kleszczów;
- realizacja projektu E-Usług Publicznych;
- coroczny wzrost liczby przedsiębiorstw
usługowych i produkcyjnych na terenach
przygotowanych przez gminę – najwyższy
udział przedsiębiorstw stanowią podmioty
zajmujące się produkcją przemysłową;
- organizacja kursów dla przyszłych
przedsiębiorców (ARREKS);
- pomoc w zakresie rozpoczęcia
i prowadzenia działalności gosp.
prowadzona przez Gminne Centrum
Informacji;
- organizacja przez Urząd Gminy i Fundację
Rozwoju Gminy Kleszczów spotkań
dedykowanych przedsiębiorcom z terenu
Gminy Kleszczów.
- brak informacji o podjętych działaniach.

Rusiec

- realizacja projektu E-Usług Publicznych.

Szczerców

- realizacja projektu E-Usług Publicznych.

Zelów

- wsparcie finansowe oferowane przez
Fundację Rozwoju Gminy Zelów na rzecz
powstawania, funkcjonowania i rozwoju
małych przedsiębiorstw poprzez udzielanie
pożyczek na rozpoczęcie lub prowadzenie
działalności gospodarczej;
- konkurs „Biznes na piątkę” realizowany
w ramach Działania 6.2 „Wsparcie oraz
promocja przedsiębiorczości
i samozatrudnienia” przez Fundację
Rozwoju Gminy Zelów;
- realizacja projektu E-Usług Publicznych.

- brak informacji o podjętych
działaniach.
- utworzenie czterech
Kleszczowskich Stref
Przemysłowych, których łączna
powierzchnia wynosi ok. 350 ha
z pełnym dostępem do
infrastruktury technicznej;
- tereny przeznaczone pod
inwestycje mają uregulowany
status prawny i doprowadzone
media. Wprowadzono możliwość
korzystania z tańszej energii
elektrycznej – doprowadzanej
przez lokalnego operatora
Energoserwis Kleszczów Sp. z o.o.

- brak informacji o podjętych
działaniach.
- trwają prace nad wyborem
projektu wykorzystania wód
geotermalnych dla celów
rekreacyjno-turystycznych.

- brak informacji o podjętych
działaniach.
- brak informacji o podjętych
działaniach.
- brak informacji o podjętych
działaniach.
- zapewnienie warunków
technicznych dla powstawania
i rozwoju przedsiębiorstw –
udostępnianie przez Zelowski
Inkubator Przedsiębiorczości
odpowiednich powierzchni na
prowadzenie działalności
gospodarczej.

- brak informacji o podjętych
działaniach.
- brak informacji o podjętych
działaniach.
- brak informacji o podjętych
działaniach.
- brak informacji o podjętych
działaniach.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych otrzymanych od gmin: Bełchatów, Drużbice, Kleszczów, Rusiec,
Szczerców, Zelów
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Tabela 3 Zestawienie inwestycji, projektów działań mających wpływ na osiąganie celów Strategii do 2015 w obszarze
problematyki społecznej

Obszar problematyki społecznej
Gmina

Monitoring

Aktywizacja

Rewitalizacja

Podnoszenie

i analiza lokalnego

bezrobotnych

obiektów sektora

jakości oferty

rynku pracy celem

i eliminacja zjawiska

usług publicznych

edukacyjnej

skutecznego

wykluczenia

zarządzania

społecznego

- remonty
i termomodernizacje
budynków szkolnych
i przedszkolnych (Szkoły
Podstawowe nr 3, 4, 5,
12 i 13, Publiczne
Gimnazja nr 3, 4 i 5 oraz
Przedszkola
Samorządowe nr 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7 i 8);
- utworzenie placów
zabaw oraz ogródków
przedszkolnych
w szkołach
i przedszkolach
prowadzonych przez
Miasto Bełchatów;
- budowa budynku
Przedszkola
Samorządowego nr 8
w Bełchatowie (2006 r.);
- utworzenie Przedszkola
Samorządowego nr 9
w budynku Szkoły
Podstawowej nr 9.
(Utworzenie Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego
nr 9 w Bełchatowie –
2011 r.);
- oddymianie
w Przedszkolach
Samorządowych
nr 1, 7, 4;
- budowa przyszkolnej
hali gimnastycznosportowej („Energia”);
- przebudowa
i rozbudowa Miejskiego
Centrum Kultury;
Budowa Miejskiego
Centrum Kultury wraz
z ekspozycją Giganty
Mocy;
- monitoring wizyjny
terenu
rewitalizowanego
Centrum Miasta i rozwój
infrastruktury
społeczeństwa
informacyjnego – PIAP;

- zwiększenie liczby
miejsc w przedszkolach
w tym utworzenie
i dotowanie przedszkoli
niepublicznych
prowadzonych przez
podmioty inne niż
Miasto Bełchatów;
- zmniejszenie
liczebności klas
w szkołach
podstawowych;
- różnorodna oferta
szkolna w tym
dotowanie szkół
niepublicznych
(Niepublicznej Szkoły
Podstawowej,
Gimnazjum nr 7 oraz
Gimnazjum dla
Dorosłych);
- program zajęć
pozalekcyjnych dla
uczniów Szkoły
Podstawowej nr 4
w Bełchatowie –
"Czwórka na medal";
- „Chcę wiedzieć więcej”
- kompleksowy projekt
rozwijania i kształcenia
kompetencji kluczowych
w SP nr 1 i SP nr 5
w Bełchatowie.

procesami
kształcenia
zawodowego

Bełchatów (M)

- brak informacji o
podjętych działaniach.

- wyrównywanie szans
edukacyjnych uczniów
niepełnosprawnych
i uczniów zagrożonych
wykluczeniem społecznym
uczęszczających do szkół
podstawowych
i gimnazjalnych
w Bełchatowie;
- zapewnienie dowożenia
uczniów
niepełnosprawnych
będących mieszkańcami
Miasta Bełchatowa do
szkół prowadzonych przez
Miasto Bełchatów oraz do
Ośrodka SzkolnoWychowawczego
w Bełchatowie
prowadzonego przez
Starostwo Powiatowe
w Bełchatowie;
- bezpłatne posiłki dla
potrzebujących;
- systematyczne
pozyskiwanie i budowa
lokali socjalnych;
- działania aktywizujące
osoby niepełnosprawne;
- ustawiczna aktywizacja
zawodowa osób
bezrobotnych;
- indywidualne programy
wychodzenia
z bezdomności;
- organizowanie
programów
psychoprofilaktycznych;
- systematyczne
kształcenie kadr
w zakresie szeroko
rozumianej pomocy
społecznej;
- przystosowanie placówek
oświatowych Miasta
Bełchatów do nauczania
dzieci i młodzieży
niepełnosprawnych;
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Bełchatów (G)

- brak informacji
o podjętych działaniach.

Realizacja projektów:
- „Przeciwdziałanie
wykluczeniu cyfrowemu
w Gminie Bełchatów –
szansą na lepsze jutro”;
- „Aktywni z przyszłością
(wraz z Gminnym
Ośrodkiem Pomocy
Społecznej
w Bełchatowie)” –
szkolenia zawodowe dla
osób bezrobotnych
zagrożonych
wykluczeniem
społecznym;
- „Akademia kompetencji
kluczowych”.

18

- monitoring wizyjny
w placówkach
oświatowych
- adaptacja budynku
przy ul. Św. Barbary na
potrzeby
Środowiskowego Domu
Samopomocy.
- w celu poprawy
warunków kształcenia
utworzono: Gimnazjum
Publiczne
w Domiechowicach,
Gimnazjum Publiczne
w Dobrzelowie,
Gimnazjum Publiczne
w Kurnosie Drugim,
Gimnazjum Publiczne
w Łękawie,
Gminne Przedszkole
w Domiechowicach
z Oddziałami
w Dobrzelowie,
Niedyszynie, Kurnosie
Drugim i Łękawie;.
- kompleksowy remont
oraz termomodernizacja
budynku szkoły
Podstawowej
w Dobiecinie,
- przebudowa budynku
szkoły podstawowej dla
potrzeb osób
niepełnosprawnych
z instalacją platformy
podnośnej na
konstrukcji samonośnej
i instalacją elektryczną
zasilającą w Szkole
Podstawowej
w Łękawie;
- przebudowa i zmiana
sposobu użytkowania
części pomieszczeń GCK
w Kurnosie Drugim na
Przedszkole;
- przebudowa
i rozbudowa budynku
Szkoły Podstawowej
w Dobrzelowie o salę
gimnastyczną
z łącznikiem;
- budowa sali
gimnastycznej wraz
z łącznikiem w Szkole
Podstawowej
w Kurnosie Drugim;
- przebudowa
i rozbudowa budynku SP
w Łękawie o gimnazjum
i salę gimnastyczną wraz
z zapleczem;
- rozbudowa budynku
Szkoły Podstawowej
w Domiechowicach
o gimnazjum;
- budowa kompleksu
sportowego w
Dobiecinie w ramach

- realizacja projektu pn.
„Indywidualizacja
procesu nauczania
i wychowania uczniów
kl. I-III szkół
podstawowych
prowadzonych na
terenie Gminy
Bełchatów – Chcę to
wiedzieć”;
- realizacja projektu pn.
„Akademia kompetencji
kluczowych”
przeznaczony dla
uczniów gimnazjów;
- realizacja projektu pn.
„Blisko do przedszkola,
bliżej do Europy”;
- realizacja programów:
„Multisport”, „Umiem
pływać”, „Mały mistrz”;
- utworzenie pracowni
przyrodniczych w Szkole
Podstawowej
w Kurnosie Drugim,
Gimnazjum Publicznym
w Domiechowicach
i Gimnazjum Publicznym
w Łękawie
współfinansowane przez
WFOŚiGW w Łodzi
w ramach projektu
„Moja wymarzona ekopracownia”. Sale zostały
wyposażone w sprzęt
szkolny, pomoce
dydaktyczne oraz sprzęt
multimedialny;
- utworzenie ogródka
dydaktycznego „Zielona
klasa” w SP
w Dobiecinie, ogródka
dydaktycznego w SP
w Kurnosie Drugim oraz
pracowni przyrodniczej
„BIOECO”
w Dobrzelowie
finansowanych
z WFOŚiGW w Łodzi.
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Drużbice

- brak informacji
o podjętych działaniach.

- realizacja projektu
„Korzystaj z szans, rozwijaj
zdolności, dołącz do
najlepszych”;
- realizacja projektu
„Zostań Liderem! –
aktywna integracja
mieszkańców Gminy
Drużbice”;
- współpraca z
Powiatowym Urzędem
Pracy w Bełchatowie organizowanie prac
społecznie – użytecznych;

- realizacja projektu
„Rozwój – Aktywność –Praca: od rozwoju
osobistego do aktywności
na rynku pracy”;
- realizacja projektu pn.
„e-Centra szansą na
usamodzielnienie się
niepełnosprawnych
mieszkańców z terenów
wiejskich”;
- współpraca z PUP
Bełchatów - co roku Urząd
Gminy Drużbice zatrudnia
osoby na staż oraz
w ramach prac
interwencyjnych.

Kleszczów

- współpraca Gminy
Kleszczów
z Powiatowym Urzędem
Pracy w zakresie
informowania
przedsiębiorców
o możliwościach
podwyższania
kwalifikacji
pracowników i szkoleń
dla bezrobotnych;
- zbieranie,
przetwarzanie w ramach
bazy danych oraz
wykorzystywanie

- bezpłatny dostęp do
urządzeń multimedialnych
dla mieszkańców gminy
dzięki funkcjonującemu na
terenie gminy Gminnemu
Centrum Informacji;
- budowa Domu Pomocy
Społecznej w Kleszczowie
(zadanie w trakcie
realizacji);
- działalność Gminnego
Ośrodka Pomocy
Społecznej – m.in.
pozyskane ze środków
unijnych i z gminnego
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programu „Moje Boisko
Orlik 2012";
- modernizacja kotłowni
olejowych na pellet
w budynkach
oświatowych.
- utworzenie punktów
przedszkolnych
w Drużbicach
i Wadlewie;
- utworzenie placów
zabaw przy punktach
przedszkolnych;
- budowa kompleksu
boisk w tym boiska
wielofunkcyjnego przy
ZSP w Drużbicach;
- budowa „Orlika” przy
Gimnazjum w Rasach;
- termomodernizacja
budynku po byłej szkole
w Suchcicach;
- termomodernizacja
Gimnazjum w Rasach;
- remont elewacji Szkoły
Podstawowej
w Wadlewie;
- utworzenie Ekopracowni w SP Wadlew,
SP Drużbice oraz
Gimnazjum w Rasach;
- remonty budynków
gminnych, w których
mieszczą się
Niepubliczne zakłady
Opieki Zdrowotnej;
- termomodernizacja
budynku i wyposażenie
świetlicy wiejskiej
w miejscowości
Drużbice – Kolonia;
- przebudowa,
rozbudowa i zmiana
konstrukcji dachu
świetlicy wiejskiej
w miejscowości Hucisko;
- rozbudowa,
przebudowa, zmiana
konstrukcji dachu
budynku OSP wraz ze
zmianą sposobu
użytkowania na świetlicę
wiejską w miejscowości
Wadlew.
- informatyzacja
placówek oświatowych;
- budowa sieci
światłowodowej na
terenie gminy (zadanie
w trakcie realizacji);
- wybudowanie sześciu
trawiastych boisk
piłkarskich (w tym
stadion gminny
w Kleszczowie) oraz
jedno pełnowymiarowe
boisko z podgrzewaną,
sztuczną murawą
w kompleksie SOLPARK;

- utworzenie
ekopracowni w szkołach
z terenu Gminy
Drużbice.

- utworzenie Liceum
Ogólnokształcącego
(klasy o profilu
językowym,
matematyczno –
fizycznym, medycznoratunkowym oraz
sportowym);
- utworzenie
w Technikum
Nowoczesnych
Technologii profilu
mechatronicznego;
- Organizowanie Dni
Przedsiębiorczości
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informacji o lokalnym
rynku pracy przez GCI
(Gminne Centrum
Informacji).

budżetu pozwoliło
Gminnemu Ośrodkowi
w Kleszczowie zrealizować
w 2014 siódmą edycję
projektu „Kleszczowski
Klub Integracji jako sposób
na aktywizację osób
zagrożonych
wykluczeniem społecznym
i wsparcie Gminnego
Ośrodka Pomocy
Społecznej” – cykl szkoleń
zawodowych;
- realizacja projektu:
„Wsparcie środowiska
osób niepełnosprawnych
z terenów wiejskich
i małomiasteczkowych”;
- organizacja szkoleń
zawodowych i kursów
językowych przez
Fundację Rozwoju Gminy
Kleszczów w szczególności
dla osób bezrobotnych;
- organizacja przez GCI
kursów i szkoleń
podnoszących kwalifikacje
i przygotowujących do
sprawnego poruszania się
po rynku pracy;
- powstanie w Gminnych
Ośrodkach Kultury Klubów
Seniora, które skupiają
mieszkańców Gminy
Kleszczów poprzez
organizację wycieczek,
spotkań edukacyjnych jak
również zajęcia
obejmujące nowoczesne
formy rękodzieła
artystycznego.
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- wybudowanie
kompleksu Dydaktyczno
– Sportowego
SOLPRARK
w Kleszczowie,
w którym znajduje się
kompleks basenów
(1 gimnazjum i 1 szkoła
ponadgimnazajalna).

w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych
(nawiązywanie
współpracy
przedsiębiorców
z Gminy Kleszczów
z Zespołem Szkół
Ponadgimnazjalnych
w zakresie odbywania
praktyk przez uczniów
w zakładach pracy
funkcjonujących na
terenie Gminy
Kleszczów);
- zapoznawanie uczniów
ze specyfiką zakładów
funkcjonujących na
terenach stref
przemysłowych poprzez
organizację spotkań
z kierownictwem
poszczególnych firm
w ZSP w Kleszczowie;
- prowadzenie zajęć
przez wykładowców
Politechniki Łódzkiej
w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych;
- organizowanie przez
ZSP wyjazdów
szkoleniowych na zajęcia
laboratoryjne,
warsztatowe, targi
mechatronice;
- dostęp do Gminnej
Biblioteki Publicznej
znajdującej się na
terenie kompleksu
SOLPARK;
- ZSP w Kleszczowie
objęty jest patronatami
uczelni wyższych:
Politechniki Łódzkiej,
Uniwersytetu Śląskiego
i Akademii Wychowania
Fizycznego w Białej
Podlaskiej;
- stypendia dla
niepracujących studentów
studiów dziennych,
wieczorowych i zaocznych
państwowych
i niepaństwowych szkół
wyższych;
- coroczne stypendia
motywacyjne dla
uczniów szkół
ponadgminazjalnych,
gimnazjów oraz szkół
podstawowych;
- kółka zainteresowań
(taneczne, fotograficzne,
teatralne, filmowe,
plastyczne) w ramach
których działa m.in.
Młodzieżowa Orkiestra
Dęta Gminy Kleszczów;
- LKS „Omega”
Kleszczów prowadzi
sekcje lekkoatletyczną,
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Kluki

- brak informacji
o podjętych działaniach.

- brak informacji
o podjętych działaniach.

- modernizacja
budynków OSP
w miejscowościach
Osina i Strzyżewice.

Rusiec

- brak informacji
o podjętych działaniach.

Szczerców

- brak informacji
o podjętych działaniach.

- realizacja projektu
„Aktywni w Gminie
Rusiec” (wraz z Gminnym
Ośrodkiem Pomocy
Społecznej w Ruśccu);
- działalność Gminnego
Ośrodka Kultury;
- działalność Gminnego
Ośrodka Pomocy
Społecznej;
- aktywność mieszkańców
i działalność stowarzyszeń:
Kół Gospodyń Wiejskich
z Dąbrowy Rusieckiej
i Jastrzębic,
Stowarzyszenia Kobiet
Kreatywnych z Ruśca,
7 Drużyny Harcerskiej
„Tropiciele”, które
promują gminę,
aktywizują mieszkańców
oraz stwarzają szansę
angażowania się w inne
pozazawodowe, społeczne
działania;
- promowanie zdrowego
trybu życia, aktywizacja
społeczna prowadzona
przez LKS PAMAPOL –
HETMAN Rusiec, MKS
ORZEŁ Wola Wiązowa,
OLDBOY Rusiec;
- Organizacja wypoczynku
dla dzieci i młodzieży.
- realizacja projektu
„Razem w przyszłość”
przez Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Szczercowie;
- realizacja „Akademii
umiejętności” – projekt
realizowany w Zespole
Szkół
Ponadgimnazjalnych
w Szczercowie.
Uczestnikami projektu są
uczniowie i nauczyciele;
- realizacja projektu „JA
– TO WSZYSTKO CO
MAM – integracja
i przeciwdziałanie
wykluczeniu
społecznemu poprzez
realizację programów
z zakresu profilaktyki
uzależnień
i przeciwdziałania
przemocy”.

- odnowienie Gminnego
Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Ruścu;
- termomodernizacje
budynków gminnych:
Domu Nauczyciela
i „Wodomistrzówki”
w Ruścu,
„Agronomówki” w Woli
Wiązowej;
- remonty budynków
Urzędu Gminy, Zakładu
Gospodarki Komunalnej,
Domu Nauczyciela
w Woli Wiązowej, klubu
świetlicy i kawiarenki
internetowej
w Dąbrówkach
Kobylańskich;.
- budowa hali w Woli
Wiązowej;
- budowa
ogólnodostępnego placu
zabaw w Ruścu, Woli
Wiązowej, Dąbrowie
Rusieckiej
i Jastrzębicach;
- budowa świetlicy
w Kuźnicy;
- remonty, doposażenie
szkół w Ruścu i Woli
Wiązowej oraz
rewitalizacja terenów
zielonych przy szkołach.
- powstanie hali
sportowej przy szkole
podstawowej
w Chabielicach;
- powstanie boiska
wielofunkcyjnego przy
Zespole SzkolnoPrzedszkolnym
w Szczercowie;
- powstanie sali
gimnastycznej przy
Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych
w Szczercowie.
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piłki siatkowej, piłki
koszykowej, tenisa
stołowego, piłki nożnej,
pływania i karate.
- realizacja projektu
"Polszczyzna bliżej
ucznia" (wraz
z Zespołem Szkół
w Klukach).
- realizacja projektów:
„Żeby nam się chciało
chcieć” oraz
„Indywidualizacja
nauczania uczniów klas
I-III w gminie Rusiec”.

- realizacja projektu
„Indywidualizacja
nauczania wychowania
uczniów klas I-III szkół
podstawowych w gminie
Szczerców”.
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Zelów

- brak informacji
o podjętych działaniach.

- realizacja projektu
„Szansa na pracę –
aktywizacja zawodowa
osób zagrożonych
wykluczeniem
społecznym”;
- realizacja projektu
„Wyrównajmy szanse”;
- realizacja projektu
„Przeciwdziałanie
wykluczeniu cyfrowemu
w gminie Zelów –
inwestujemy
w przyszłość”;
- działalność MiejskoGminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej na
rzecz osób bezrobotnych,
zagrożonych
wykluczeniem
społecznym.

- rozbudowa Zespołu
Szkół Ogólnokształcących
o obserwatorium
astronomiczne,
bibliotekę
i kompleks pomieszczeń
dydaktycznych;
- rozbudowa Zespołu
Szkół Ogólnokształcących
o obserwatorium
astronomiczne,
bibliotekę i kompleks
pomieszczeń
dydaktycznych;
- budowa Wiejskiego
Centrum Rekreacji
w Kociszewie;
- budowa boisk
sportowych w ramach
budowy kompleksu
Moje Boisko – Orlik
2012 w Zelowie;
- remont świetlicy
wiejskiej w Zalesiu wraz
z wyposażeniem.

- realizacja projektu
„Równy start” – celem
projektu była poprawa
jakości kształcenia;
- realizacja projektu
„Sukces zaczyna się
w przedszkolu” – celem
projektu było
zmniejszenie
nierówności w dostępie
do edukacji
przedszkolnej;
- realizacja projektu
„Wyrównajmy szanse”
– celem projektu było
zwiększenie
sprawności w zakresie
kompetencji
kluczowych oraz wzrost
szans edukacyjnych;
- realizacja projektu
„Szkoła bez barier” –
celem głównym projektu
było wyeliminowanie
zidentyfikowanych
barier u dzieci oraz
rozszerzanie
umiejętności u uczniów
szczególnie
uzdolnionych.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych otrzymanych od gmin: Bełchatów, Drużbice, Kleszczów, Rusiec,
Szczerców, Zelów

Tabela 4 Zestawienie inwestycji, projektów działań mających wpływ na osiąganie celów Strategii do 2015 w obszarze
infrastruktury technicznej

Obszar infrastruktury technicznej
Gmina

Budowa i modernizacja

Nasycenie terenów

Wsparcie infrastruktury

ciągów dróg,

infrastrukturą

przyrodniczej

bezpieczeństwo

proinwestycyjną

komunikacyjne

Bełchatów (M)

- prowadzono bieżącą
rozbudowę i modernizację dróg
na terenie gminy (ok. 28 km).

Bełchatów (G)

- rozbudowa oświetlenia
ulicznego na terenie gminy;
- prowadzono bieżącą
rozbudowę i modernizację dróg
na terenie gminy – łącznie ok.
37 km dróg.

- wsparcie rozwoju
przedsiębiorczości i otoczenia
biznesu poprzez rozbudowę
i przebudowę infrastruktury
miejskiej Bełchatowa;
- uzbrojenie terenów
inwestycyjnych w rejonie ulicy
Czaplinieckiej i Cegielnianej
w Bełchatowie;
- zwiększenie atrakcyjności
terenów inwestycyjnych
w Bełchatowie – Strefa
Czapliniecka.
- w planie zagospodarowania
przestrzennego umieszczono
tereny rozmieszczenia
obiektów handlowych
o powierzchni sprzedaży
powyżej 2000 m2 – przy drodze
krajowej Wrocław – Warszawa
(S8).
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- prowadzona była bieżąca
modernizacja i rozbudowa
kanalizacji deszczowej
i sanitarnej - ok. 22,6 km
wybudowanych sieci kanalizacji
sanitarnej oraz ok. 26,7 km
wybudowanych sieci kanalizacji
deszczowej.

- budowa kanalizacji sanitarnej
o długości ok. 12 km;
- budowa oczyszczalni ścieków
wraz z siecią kanalizacji
sanitarnej w miejscowości
Łękawa.
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Drużbice

- prowadzono bieżącą
modernizację i rozbudowę dróg
w obrębie gminy (najważniejsze
inwestycje o długości ok. 27 km).

- brak informacji o podjętych
działaniach.

Kleszczów

- prowadzona jest bieżąca
modernizacja i rozbudowa dróg
prowadzących przez strefy
przemysłowe na terenie gminy;
- rozbudowa układu drogowego
przeprowadzana jest wraz
z budową pełnej infrastruktury
technicznej;
- rozbudowa dróg gminnych
i powiatowych;
- budowa gminnej obwodnicy
łączącej się z drogą powiatową
1500E mającej na celu
usprawnienie komunikacji
z Kleszczowskimi Strefami
Przemysłowymi;
- na głównych skrzyżowaniach
w Kleszczowie ruchem kieruje
sygnalizacja świetlna;
- większości dróg gminnych
oraz powiatowych
przebiegających przez gminę
towarzyszy infrastruktura
w postaci chodników i ścieżek
rowerowych. W pobliżu miejsc
użyteczności publicznej
zrealizowano parkingi.

- wykonano szereg
przedsięwzięć mających na
względzie obniżenie cen oraz
poprawę jakości dostarczanej
energii elektrycznej – dla
mieszkańców z obszaru gminy
i podmiotów działających na
terenie gminy oraz przyszłych
inwestorów
zbudowano stacje
elektroenergetyczne
w Kleszczowie, Żłobnicy
i w Bogumiłowie
- zbudowano szereg linii
elektroenergetycznych
napowietrznych i kablowych
110 kV, które tworzą pętlicowy
układ połączeń liniowych
zapewniający wymagany
poziom jakości i ciągłości
dostaw energii Operatorem
systemu jest Energoserwis
Kleszczów Sp. z o.o.;
- systematyczny przyrost sieci
gazowych. (od 1998 –2010 –
ponad 31%);
- zakres działań Inkubatora
Przedsiębiorczości obejmuje
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- prowadzono bieżącą
modernizację i rozbudowę
ciągów kanalizacyjnych
(o długości ok. 2,6 km);
- budowa sieci wodociągowej
z PCV o długości 1221 mb
w m. Drużbice Kolonia;
- budowa wodociągu
z przyłączami i/lub
odgałęzieniami w rejonie ronda
w m. Wadlew;
- wymiana złoża filtracyjnego
w odżelaziaczach na terenie
stacji wodociągowej
w m. Wadlew;
- dobór i montaż agregatów
prądotwórczych zasilania
awaryjnego ujęć wody
w m. Suchcice i Wadlew
w ramach środków budżetu
Powiatu przeznaczonych na
ochronę środowiska
i gospodarkę wodną;
- budowa przydomowej
oczyszczalni ścieków przy
Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Drużbicach;
- wymiana rur azbestowych
wodociągowych (ok. 12 km)
w miejscowościach: Wadlew
(2012 r.), Kobyłki, Drużbice,
Drużbice – Kolonia, Głupice,
Wola Głupicka, Głupice Parcela;
- budowa sieci wodociągowej
w miejscowości Rawicz;
- zmniejszenie emisji
zanieczyszczeń powietrza
poprzez kompleksową
termomodernizację budynku
użyteczności publicznej
w Suchcicach.
- działają cztery systemy
kanalizacji odprowadzające
ścieki bytowo – gospodarcze do
oczyszczalni ścieków
w Kleszczowie, Łękińsku,
Łuszczanowicach i Żłobnicy;
- zmodernizowano
oczyszczalnie ścieków
w miejscowościach: Łękińsko,
Łuszczanowice, Żłobnica;
- rozbudowano biologiczną
oczyszczalnię ścieków w Żłobnicy;
- w ramach strefy przemysłowej
w Bogumiłowie działa odrębny
system kanalizacji
z oczyszczalnią ścieków;
- na terenach rozproszonych
działają przydomowe
oczyszczalnie ścieków;
- w 2009 r. w Gminie Kleszczów
wykonano odwiert geotermalny
w celu wykonania otworu
poszukiwawczorozpoznawczego za wodami
termalnymi;
- Zakład Komunalny
w Kleszczowie jest operatorem
scentralizowanych systemów
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udostępnienie firmie
możliwości bezpłatnego
podłączenia telefonu, faksu
i Internetu;
- telefonizacja gminy –
przedmiotem przedsięwzięcia
jest budowa sieci
światłowodowej na terenie
gminy – zadanie w trakcie
realizacji.
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ogrzewania występujących
w Kleszczowie i Łękińsku.
Zautomatyzowane kotłownie
wykorzystują jako opał zarówno
gaz jak i olej opałowy
zaopatrując w ten sposób
w ciepło obiekty gminne. Na
pozostałych terenach
występują lokalne kotłownie na
paliwo stałe (głównie węgiel
kamienny);
- gminny program
dofinansowania urządzeń
ograniczających emisję
zanieczyszczeń;
- organizacja ekologicznego
rajdu „Barbórka w Kleszczowie”
organizowana na terenie Gminy
Kleszczów od 2005 mającej na
celu edukację ekologiczną osób
biorących w niej udział;
- w zakresie działalności
edukacyjnej placówki
oświatowe w Gminie Kleszczów
uczestniczą w corocznych
akcjach ekologicznych, takich
jak „Sprzątanie Świata” oraz
„Dzień Ziemi”;
- przedszkola i szkoły z terenu
Gminy Kleszczów biorą udział
w akcji mającej na celu
kształtowanie prawidłowych
nawyków i postaw w zakresie
selektywnej zbiórki i segregacji
odpadów;
- wykorzystywanie
alternatywnych źródeł energii
w inwestycjach gminnych;
- zapewnienie dofinansowania
do montażu urządzeń
ograniczających emisje
zanieczyszczeń;
- działalność Gminnego Punktu
Zbiórki Odpadów
Segregowanych
i Wielkogabarytowych;
- podejmowanie działań
w zakresie zwiększania
powierzchni lasów i gruntów,
np.: w 2007 r. i 2008 r.
w miejscowych planach
zagospodarowania
przestrzennego zwiększono
powierzchnię terenów
przewidzianych pod zalesienie;
- rekultywacja i rewitalizacja
terenów odkrywkowych, m.in.
Organizacja III Forum PolskoNiemieckiego w Kleszczowie
w 2014 r. na temat problemów
związanych z właściwym
zagospodarowaniem terenów
po byłych kopalniach;
- uczestnictwo
w innowacyjnych projektach
mających na celu wdrażanie
nowoczesnych rozwiązań
technicznych w dziedzinie
ochrony środowiska.
(punkt selektywnego zbierania
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Kluki

Rusiec

Szczerców

- prowadzono bieżącą
rozbudowę i modernizację dróg
na terenie gminy (m.in.
w miejscowościach: Żar,
Roździn, Wierzchy Parzeńskie)
- prowadzono bieżącą
rozbudowę i modernizację dróg
na terenie gminy.
Najważniejsze inwestycje:
„Przebudowa ciągu dróg
powiatowych w istniejącym
pasie drogowym KorablewZagrodniki-Rusiec” oraz
„Przebudowa ciągu dróg
gminnych w istniejącym pasie
drogowym Rusiec-Zalasy”;
- Nowe chodniki w Ruścu, Woli
Wiązowej, Dębach Wolskich,
Jastrzębicach, Dąbrowie
Rusieckiej, Prądzewie;
- w ramach wsparcia z budżetu
województwa łódzkiego
przebudowano niemal
wszystkie drogi dojazdowe do
gruntów rolnych;
- współpraca z powiatem
bełchatowskim zaowocowała
realizacją wielu inwestycji
polegających m.in. na
udoskonaleniu dróg na terenie
gminy np. rozbudowa drogi
powiatowej Nr 2311 E na
odcinku od granicy powiatu
w miejscowości Kurówek
Prądzewski do drogi krajowej
Nr 8 na długości ponad 5,5 km,
budowie i przebudowie
chodników;
- działalność Zakładu
Gospodarki Komunalnej.
- prowadzono bieżącą
rozbudowę i modernizację dróg
na terenie gminy (m.in.

- brak informacji o podjętych
działaniach.

- brak informacji o podjętych
działaniach.

- brak informacji o podjętych
działaniach.
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odpadów komunalnych, dotacje
z budżetu gminy na urządzenia
ograniczające ilości
zanieczyszczeń, bezpłatne
udostępnianie mieszkańcom
przydomowych
kompostowników, edukacja
ekologiczna poprzez udział
Gminy Kleszczów w kampaniach
edukacyjno-informacyjnych
w zakresie recyklingu,
gospodarowania odpadami,
m.in. („Zgnieć butelkę”,
„Ekologiczny Rajd Barbórkowy”)
oraz zaangażowanie przedszkoli
i szkół z terenu gminy
w konkursach zbiórki makulatury,
kompleksowo przygotowane
tereny inwestycyjne dla firm
zajmujących się recyklingiem
odpadów, udział Gminy
Kleszczów w proekologicznych
konkursach – Gmina Przyjazna
Środowisku);
- wprowadzenie selektywnej
przydomowej zbiórki odpadów.
- budowa kanalizacji sanitarnej
i rozbudowa oczyszczalni
w Klukach;
- budowa sieci wodociągowej
w Osinie.
- rozbudowa sieci wodnokanalizacyjnej w Ruścu.

- rozbudowa oczyszczalni
ścieków i remont kanalizacji
sanitarnej w Szczercowie;
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w miejscowościach Marcelów,
Chabielice).

Zelów

- prowadzono bieżącą
rozbudowę i modernizację dróg
na terenie gminy - odtworzono
nawierzchnię jezdni, w tym
drogę wojewódzką 484,
w zakresie podbudowy
z tłucznia granitowego
i nawierzchni asfaltowych
o łącznej długości ok. 9 km.

- brak informacji o podjętych
działaniach.

- budowa kanalizacji
w miejscowościach Niwy,
Załuże, Magdalenów, Lubiec,
Kuźnica;
- budowa sieci wodociągowej
w miejscowościach Podklucze,
Lubiec.
- rozbudowa systemów wodnokanalizacyjnych w Zelowie
i Łobudzicach w gminie Zelów.
Wybudowano sieć
wodociągową o łącznej długości
ponad 9 km, sieć kanalizacji
sanitarnej o łącznej długości
ponad 27 km, kanalizację
deszczową o dł. ponad 8 km;
- budowa wodociągu we wsiach
Pszczółki, Wola Pszczółecka,
Walewice w Gminie Zelów –
o łącznej długości ponad 10 km;
- budowa sieci wodociągowej
we wsiach Jawor, Chajczyny,
Ignaców w gminie Zelów –
o łącznej długości ponad 17 km;
- przebudowa oczyszczalni
ścieków i budowa systemów
wod-kan z odtworzeniem
pasów drogowych w Zelowie.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych otrzymanych od gmin: Bełchatów, Drużbice, Kleszczów, Rusiec,
Szczerców, Zelów

2.2.

Analiza otoczenia społeczno-gospodarczego w powiecie

Powiat bełchatowski został powołany dnia 1 stycznia 1956 roku, natomiast w obecnym
kształcie funkcjonuje od 1 stycznia 1999 roku. Powiat zlokalizowany jest w centrum Polski,
w południowej części województwa łódzkiego, od Warszawy oddalony jest o 150 km, od Wrocławia
186 km, a od Berlina o 550 km. Przez teren powiatu bełchatowskiego przebiega droga krajowa nr 8
Warszawa – Wrocław, w pobliżu znajduje się także trasa szybkiego ruchu Warszawa – Katowice.
Ponadto powiat ulokowany jest w bliskim sąsiedztwie miasta Łodzi – stolicy regionu.
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Rysunek 1 Mapa Polski z podziałem na województwa

Źródło: www.edukator.pl
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Rysunek 2. Mapa województwa łódzkiego z podziałem na powiaty

Źródło: www.igeomap.pl

Powiat składa się z 8 gmin, 175 sołectw oraz 365 miejscowości. W skład gmin wchodzą dwie
aglomeracje miejskie: Bełchatów i Zelów oraz sześć gmin wiejskich: Drużbice, Bełchatów, Kleszczów,
Kluki, Szczerców i Rusiec. Obszar powiatu bełchatowskiego wynosi 968 km2, co stanowi 5,3% obszaru
województwa. Sąsiaduje z powiatami: pabianickim, piotrkowskim, radomszczańskim, pajęczańskim,
wieluńskim oraz łaskim.
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Rysunek 3. Mapa powiatu bełchatowskiego z podziałem na gminy

Źródło: Opracowanie własne
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Rysunek 4 Mapa powiatu bełchatowskiego

Źródło: Powiatowy Zarząd Dróg w Bełchatowie

2.2.1. Liczba i struktura ludności
Powiat bełchatowski w przeciwieństwie do innych jednostek samorządu terytorialnego
w latach 2008 – 2012 odnotował przyrost liczby ludności, jedynie w roku 2013 trend ten został lekko
zaburzony. Wzrost populacji w regionie wynika głównie z dodatniego salda migracji. Natomiast
gęstość zaludnienia w 2013 roku wyniosła 117 os/km2, poziom ten był znacznie niższy od średniej
wojewódzkiej (138 os/km2 ) oraz średniej krajowej (128 os/km2). Liczba kobiet w roku 2013 wyniosła
57 542, co stanowi 51% ogółu populacji. Jednocześnie liczba kobiet z roku na rok systematycznie
30
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rośnie. Kształtowanie się liczby ludności w powiecie bełchatowskim na przestrzeni lat 2008–2013
ilustruje poniższy wykres.
Wykres 1 Stan ludności w powiecie bełchatowskim w latach 2008–2013
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112985

112993

113038

113005

113173

113105

100000
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Ludność ogółem
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40000

20000

0
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2009
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2011
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Rozkład ludności na terenie powiatu jest nierównomierny. Dokładnie 54% ludności
zamieszkuje teren miasta Bełchatowa, który stanowi główny ośrodek administracyjny, gospodarczy
i kulturalny. Rozkład liczby ludności w poszczególnych jednostkach terytorialnych powiatu
przedstawia tabela poniżej.
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Tabela 5 Liczba ludności oraz powierzchnia w gminach powiatu bełchatowskiego (stan na 31.12.2013 r.)

Gmina

Rodzaj gminy

Liczba sołectw

Powierzchnia w

Liczba ludności

km2
Bełchatów

miejska

X

35

59 565

Bełchatów

wiejska

40

180

10 585

Drużbice

wiejska

31

113

5 097

Kleszczów

wiejska

10

125

5 165

Kluki

wiejska

17

119

4 276

Rusiec

wiejska

19

100

5 186

Szczerców

wiejska

23

129

8 080

miejsko - wiejska

35

167

15 151

Zelów

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Jak pokazuje poniższy wykres w strukturze ludności dominują osoby zaliczające się do grupy
w wieku produkcyjnym. Niepokojący jest rozkład liczby osób w wieku przedprodukcyjnym, który
wykazuje trend spadkowy przy jednoczesnym wzroście liczby osób w wieku poprodukcyjnym.
Świadczy to o występowaniu również na terenie powiatu, ogólnokrajowego zjawiska starzenia się
społeczeństwa.

32

Strategia Rozwoju Powiatu Bełchatowskiego na lata 2015–2020
25 czerwca 2015
Wykres 2 Struktura ludności w powiecie bełchatowskim w latach 2008–2013
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS

Strukturę ludności z uzewnętrznieniem liczby kobiet w poszczególnych latach prezentuje
poniższa tabela:
Tabela 6 Liczba ludności w powiecie bełchatowskim na przestrzeni lat 2008–2013

2008

2009

2010

2011

2012

2013

17 302

17 135

17 175

17 099

17 086

17 205

8419

8340

8376

8398

8345

8358

81 883

81 818

81 416

80 766

80 221

79 223

39567

39416

38884

38446

38093

37573

13 800

14 040

14 447

15 140

15 866

16 677

9564

9811

10163

10592

11060

11611

Wiek
przedprodukcyjny
w tym kobiety
Wiek produkcyjny

w tym kobiety
Wiek
poprodukcyjny
w tym kobiety

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS
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W powiecie bełchatowskim najwięcej osób w wieku przedprodukcyjnym znajduje się
w gminie Kleszczów (ponad 20% ludności gminy), najmniej zaś w Bełchatowie (ponad 14 % ludności
miasta). Ponad 65% mieszkańców gmin powiatu jest w wieku produkcyjnym, najwyższy odsetek
przypada na miasto Bełchatów gdzie w wieku produkcyjnym jest ponad 73% ludności. Najmniej osób
w wieku poprodukcyjnym w stosunku do ludności ogółem znajduje się w gminie Kleszczów (12%)
oraz mieście Bełchatowie (13%), zaś najwięcej osób w gminie Rusiec (20%).
Tabela 7 Liczba ludności w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym i poprodukcyjnym w 2013 r.

Wiek
przedprodukcyjny

Udział %
w liczbie
ludności
gminy
ogółem

Wiek
produkcyjny

Udział %
w liczbie
ludności
gminy
ogółem

Wiek
poprodukcyjny

Udział %
w liczbie
ludności
gminy
ogółem

M.
Bełchatów

8568

14,38%

43487

73,01%

7510

12,61%

Bełchatów

1675

15,82%

7320

69,15%

1590

15,02%

Drużbice

800

15,70%

3349

65,71%

948

18,60%

Kleszczów

1062

20,56%

3480

67,38%

623

12,06%

Kluki

700

16,37%

2819

65,93%

757

17,70%

Rusiec

772

14,89%

3370

64,98%

1044

20,13%

Szczerców

1294

16,01%

5463

67,61%

1323

16,37%

Zelów

2334

15,40%

9935

65,57%

2882

19,02%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Obciążenie demograficzne w powiecie bełchatowskim z roku na rok rośnie, w latach 2008–
2013 wzrosło o 4,2. W 2013 roku liczba osób w wieku produkcyjnym na 100 osób w wieku
poprodukcyjnym w powiecie była niższa o 8,8 od średniej obliczonej dla województwa, co ilustruje
poniższy wykres:
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Wykres 3 Obciążenie demograficzne w powiecie bełchatowskim w porównaniu do średniej wielkości obciążenia
demograficznego w powiatach województwa łódzkiego w latach 2008–2013

35
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powiat bełchatowski

15

województwo łódzkie

10
5
0
2008
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2010
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

2.2.2. Bezrobocie
Stopa bezrobocia w powiecie bełchatowskim na przestrzeni ostatnich lat kształtowała się na
niższym poziomie, aniżeli analogiczny wskaźnik w województwie łódzkim oraz w kraju. Największe
odchylenie od średnich wartości wojewódzkich i krajowych miało miejsce w 2010 roku – kolejno
o 1,7 oraz 1,9 punktu procentowego. W analizowanym okresie zauważalny jest trend wzrostowy
stopy bezrobocia zarówno w powiecie, województwie jak i kraju.
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Wykres 4 Stopa bezrobocia w latach 2008–2014 (%)
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PUP Bełchatów

Z analizy powyższych danych wynika, że opisywany wskaźnik osiągnął największy wzrost na
przełomie lat 2008 i 2009, co było konsekwencją panującego kryzysu gospodarczego i załamania
koniunktury. Jednakże od 2013 roku zauważalny jest powolny spadek stopy bezrobocia i lekka
poprawa sytuacji na rynku pracy. Poziom bezrobocia w wartościach liczbowych przedstawia poniższy
wykres:
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Wykres 5 Liczba bezrobotnych w powiecie bełchatowskim w latach 2008–2013
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PUP w Bełchatowie

Charakterystyczną cechą rynku pracy w powiecie bełchatowskim jest przewaga kobiet wśród
osób bezrobotnych oraz wysoki odsetek osób bez prawa do zasiłku. Zauważalny jest również wysoki
procent osób pozostających bez pracy powyżej 12 miesięcy w stosunku do ogółu bezrobotnych.
Warto tutaj zwrócić uwagę, iż liczba zarejestrowanych osób nie jest równa liczbie osób aktywnie
poszukujących zatrudnienia. Część osób pozostaje bez pracy z własnej woli, a rejestracja jest im
niezbędna do posiadania ubezpieczenia.
Tabela 8 Liczba bezrobotnych w poszczególnych gminach powiatu (stan na 31.12.2013 r.)

Jednostki

Liczba

samorządowe

bezrobotnych

w tym:
Kobiety

Z prawem do

W wieku 18-

Zarejestrowani

zasiłku

44 lata

powyżej 12
miesięcy

Bełchatów

3771

2220

544

2516

1488

Bełchatów (G)

636

364

93

449

294

Drużbice

309

163

43

232

127

Kleszczów

243

151

40

177

94

(M)
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Kluki

297

173

36

198

133

Rusiec

241

121

29

187

96

Szczerców

543

310

60

398

224

Zelów

1536

721

188

1082

732

7576

4223

1033

5239

3188

(G) i (M)
Ogółem

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PUP w Bełchatwie

Największy udział w ogólnej liczbie osób bezrobotnych w powiecie ma miasto Bełchatów. Na
koniec roku 2013 roku - niemal 50 % ogółu bezrobotnych w powiecie zamieszkiwało w Bełchatowie.
Najmniej osób bezrobotnych przypada na gminy Rusiec i Kleszczów gdzie, osoby bezrobotne
stanowią tylko 3,2 % ogółu bezrobotnych.
Wykres 6 Struktura bezrobocia w powiecie bełchatowskim według miejsca zamieszkania bezrobotnych (31.12.2013 r.)

20,3 %

Bełchatów (M)
49,8 %

7,2 %

Bełchatów (G)
Drużbice
Kleszczów
Kluki

3,2 %

4,1 %

3,9 %

Rusiec

8,3%

Szczerców

3,2 %

Zelów (G) i (M)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PUP w Bełchatowie

Dominującymi grupami wiekowymi w strukturze osób bezrobotnych, we wszystkich
jednostkach samorządowych na terenie powiatu bełchatowskiego, są osoby mieszczące się
w przedziałach wiekowych: 25-34 i 35-44.
Liczba bezrobotnych w przedziale wiekowym 25-34 w powiecie bełchatowskim jest znacznie
wyższa od średniej liczby bezrobotnych w pozostałych powiatach województwa łódzkiego, różnica
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wynosi 705 osób. Najmniejszą różnicę można zauważyć w przypadku osób bezrobotnych powyżej
55 roku życia gdzie liczba bezrobotnych w powiecie jest mniejsza o 53 osoby.
Wykres 7 Liczba osób bezrobotnych według wieku w powiecie bełchatowskim oraz średnia liczba w powiatach
województwa łódzkiego w 2013 r.

3000
2386

2500

2000
1681
1500

1483
1331

1370

powiat bełchatowski

1350
1245
9871040

1022
1000

województwo łódzkie

500

0
24 lata i mniej

25-34

35-44

45-54

55 i więcej

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

W powiecie bełchatowskim występuje duże zróżnicowanie struktury bezrobocia według
wieku. Udział bezrobotnych w poszczególnych grupach wiekowych wśród bezrobotnych ogółem jest
odmienny w każdej z gmin. W Bełchatowie najwięcej osób bezrobotnych jest w przedziale wiekowym
25-34 lat (33% ogółu bezrobotnych), w mieście odnotowano najniższy w powiecie odsetek
bezrobotnych w przedziale wiekowym 18-24 lat (16 %) oraz najwyższy w przedziale wiekowym 55-59
(12%). W gminie Bełchatów występuje największe bezrobocie wśród osób w przedziale wiekowym
35-44 (23%, podobnie jak w gminie Zelów). Gmina Drużbice charakteryzuje się najwyższym
odsetkiem osób bezrobotnych w wieku 25-34 lata (aż 39%). W gminach Kleszczów oraz Kluki
w przypadku osób bezrobotnych w przedziałach wiekowych 18-24, 55-59, 60-64 lat, bezrobocie jest
niższe od poziomu bezrobocia w powiecie. W gminie Rusiec występuje najwyższy odsetek osób
bezrobotnych w przedziale wiekowym 18-24 (30%) oraz najniższy w przedziałach 35-44 (18%,
podobnie miasto Bełchatów) oraz 45-54 (12%). Gmina Szczerców wyróżnia się bardzo niskim
odsetkiem osób bezrobotnych w wieku przedemerytalnym (1,29%, podobnie jak Drużbice
i Kleszczów). W Zelowie jest najmniejsze bezrobocie w powiecie wśród osób w przedziałach
wiekowych 25-34 lat (28%, równie niskie w gminie Kluki) oraz 55-59 (7%), a także najwyższe
w przedziałach wiekowych 45-54 (19%) oraz 60-64 (4%).
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Tabela 9 Poziom i struktura bezrobocia według wieku w powiecie bełchatowskim w 2013 r.

Jednostki
samorządowe

Wiek
18-24

25-34

35-44

45-54

55-59

60-64

598

1242

676

686

463

106

118

185

146

110

57

20

Drużbice

53

120

59

44

28

5

Kleszczów

41

83

53

38

24

4

Kluki

53

85

60

68

23

8

Rusiec

72

73

42

28

21

5

Szczerców

134

166

98

90

48

7

301

432

349

286

110

58

1370

2386

1483

1350

774

213

Bełchatów
(M)
Bełchatów
(G)

Zelów (G)
i (M)
Ogółem

Źródło: PUP w Bełchatowie

Rozkład procentowy osób z poszczególnych przedziałów wiekowych w całej populacji osób
bezrobotnych w powiecie przedstawia wykres poniżej:
Wykres 8 Struktura wiekowa bezrobocia w powiecie bełchatowskim w 2013 r.

213
3%
774
10%

1370
18%
18-24

1350
18%

25-34
2386
31%

1483
20%

35-44
45-54
55-59
60-64

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PUP w Bełchatowie
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Struktura bezrobotnych pod względem wykształcenia nieznacznie zmieniła się na przestrzeni
ostatnich lat. Wciąż najliczniejszą grupą osób bez pracy są osoby z wykształceniem gimnazjalnym
i niższym oraz zasadniczym zawodowym. Niepokojący jest fakt, iż liczba bezrobotnych
z wykształceniem wyższym z roku na rok rośnie.
Tabela 10 Poziom i struktura bezrobocia według poziomu wykształcenia w powiecie bełchatowskim w 2013 r.

Jednostki
samorządowe

Wykształcenie
wyższe

policealne

średnie

zasadnicze

gimnazjalne

i średnie

ogólnokształcące

zawodowe

i poniżej

zawodowe
Bełchatów (M)

606

867

484

839

975

59

142

71

166

198

Drużbice

38

63

31

77

100

Kleszczów

43

63

19

51

67

Kluki

32

59

34

76

96

Rusiec

23

54

30

77

57

Szczerców

63

119

59

141

161

86

251

171

527

501

950

1618

899

1954

2155

Bełchatów (G)

Zelów (G) i (M)

Ogółem
Źródło: PUP w Bełchatowie

Najwięcej osób bezrobotnych z wykształceniem wyższym oraz policealnym i średnim
zawodowym wśród bezrobotnych ogółem jest w gminie Kleszczów (następująco 18% i 26%), zaś
najmniej w gminie Zelów (6% i 16%). W przypadku osób bez pracy z wykształceniem
ogólnokształcącym średnim najgorzej wygląda sytuacja w Bełchatowie – 13% ogółu bezrobotnych to
osoby z wykształceniem ogólnokształcącym, najlepiej zaś wypada gmina Kleszczów – 8%. Gmina ta
ma również najmniej osób bezrobotnych z wykształceniem zasadniczym zawodowym (21%), zaś
najwyższy wskaźnik przypada gminie Zelów (34%). W przypadku bezrobocia wśród osób
z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej na tle powiatu najniższy wskaźnik przypada gminie Rusiec
(24%), zaś najwyższy gminom Drużbice, Kluki, Zelów (po 32%).
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Niestety PUP nie prowadzi statystyk dotyczących rodzaju studiów: uniwersytet vs
politechnika, uczelnia państwowa vs uczelnia prywatna, studia dzienne vs zaoczne. Zbiorcze
zestawienie struktury bezrobotnych ze względu na poziom wykształcenia prezentuje wykres poniżej:
Wykres 9 Struktura bezrobocia w powiecie bełchatowskim według wykształcenia w 2013 r.

2155
28%

1954
26%

950
13%
1618
21%

Wyższe
Policealne średnie i zawodowe
Średnie ogólnokształcące

899
12%

Zasadnicze zawodowe
Gimnazjalne i poniżej

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PUP w Bełchatowie

Rozkład liczby osób bezrobotnych pod względem wykształcenia dla powiatu bełchatowskiego
i województwa łódzkiego jest podobny, jednakże wyniki dla powiatu są powyżej średniej
wojewódzkiej. W powiecie najmniej liczną grupę stanowią osoby z wykształceniem średnim
ogólnokształcącym (899 osób) zaś w województwie z wykształceniem wyższym (688 osób).
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Wykres 10 Liczba bezrobotnych według wykształcenia w powiecie bełchatowskim oraz średnia liczba w powiatach
województwa łódzkiego w 2013 r.
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1618
1500
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2021

1599
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899
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718
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500

województwo łódzkie

0

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Najliczniejszą grupę bezrobotnych w 2013 roku tworzyły osoby pozostające bez pracy
powyżej 24 miesięcy oraz od 6 – 12 miesięcy. Osoby pozostające bez pracy przez okres dłuższy niż 12
miesięcy stanowiły 42% ogółu bezrobotnych. Najmniej odnotowano osób pozostających bez pracy do
1 miesiąca – 605, co stanowiło niespełna 8% ogółu.
W Bełchatowie najwięcej osób bezrobotnych pozostaje bez pracy od 6 do 12 miesięcy,
podobnie jest w gminie Drużbice. Wśród osób bez pracy od 12 do 24 miesięcy największy odsetek
występuje w gminach Kleszczów oraz Rusiec. W pozostałych gminach: Bełchatów, Kluki, Szczerców
i Zelów najwięcej osób bezrobotnych jest bez pracy powyżej 24 miesięcy. We wszystkich gminach
z wyłączeniem gminy Kleszczów najmniejszy odsetek osób bezrobotnych jest bez pracy do 1 miesiąca.
W gminie Kleszczów natomiast najmniej jest osób bezrobotnych, które pozostają bez pracy od 6 do
12 miesięcy.
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Tabela 11 Struktura bezrobocia w powiecie bełchatowskim według czasu pozostawania bez pracy w 2013r.

Jednostki

Czas pozostawania bez pracy w miesiącach

samorządowe

do 1

1–3

3–6

6 – 12

12 – 24

pow. 24

281

586

570

846

722

766

38

95

94

115

140

154

Drużbice

15

45

51

71

67

60

Kleszczów

37

45

31

36

54

40

Kluki

20

36

50

58

57

76

Rusiec

20

34

39

52

55

41

Szczerców

35

99

73

112

106

118

Zelów (G)

159

165

174

306

281

451

605

1105

1082

1596

1482

1706

Bełchatów
(M)
Bełchatów
(G)

i (M)
Ogółem

Źródło: PUP w Bełchatowie

Procentowy udział grup bezrobotnych wg czasu pozostawania bez pracy ilustruje poniższy wykres:
Wykres 11 Struktura bezrobocia w powiecie bełchatowskim według czasu pozostawania bez pracy w 2013 r.

1706
23%

605
8%

1105
15%

do 1 mies.
1082
14%

1482
20%

1-3 mies.
3-6 mies.
6-12 mies.

1596
21%

12-24 mies.
pow. 24 mies.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PUP w Bełchatowie
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Porównując liczbę bezrobotnych według czasu pozostawania bez pracy w powiecie
bełchatowskim i województwie łódzkim można zaobserwować podobną strukturę w grupie
bezrobotnych. Najliczniejszą grupę stanowią osoby, które nie pracowały do 3 miesięcy oraz powyżej
24 miesięcy. Najmniej liczna grupa to osoby, które znalazły zatrudnienie w ciągu 3-6 miesięcy, powiat
bełchatowski z liczbą osób równą 1082 plasuje się powyżej średniej dla województwa łódzkiego,
która wynosi 979 osób.
Wykres 12 Liczba bezrobotnych według czasu pozostawania bez pracy w powiecie bełchatowskim według czasu
pozostawania bez pracy w 2013 r.
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1706
1596
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1482
1347
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1246

1239
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979
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województwo łódzkie
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400
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0
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mniej
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miesięcy

powyżej 24
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

2.2.3. Oświata i edukacja
Powiat zapewnia kształcenie dla dzieci i młodzieży we wszystkich typach szkół publicznych.
W gminach funkcjonują prócz szkół podstawowych i gimnazjów, licea ogólnokształcące, technika oraz
zasadnicze szkoły zawodowe.
W 2013 roku liczba poszczególnych typów szkół kształtowała się następująco:


szkoły podstawowe – 33;



gimnazja – 21;



licea ogólnokształcące – 9;



zasadnicze szkoły zawodowe – 4;



technika – 5;



szkoły specjalne przysposabiające do pracy – 1.
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Szkolnictwo ponadgimnazjalne zawodowe oferuje kształcenie młodzieży głównie na
kierunkach: energetycznym, elektronicznym, budowlanym, mechanicznym, ekonomicznym oraz
innych związanych z usługami.
Dane o liczbie uczniów w jednostkach edukacyjnych podlegających powiatowi przedstawia
poniższa tabela.
Tabela 12 Liczba uczniów w różnych typach szkół w latach 2008–2013 (stan na 30.09 danego roku)

Typ szkoły / Lata

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Szkoły podstawowe

62

49

37

34

16

18

Gimnazja (w tym specjalne)

100

88

93

76

73

43

Licea ogólnokształcące

1708

1646

1630

1607

1489

1413

Licea profilowane

39

16

-

-

-

-

Zasadnicze szkoły

693

642

596

593

597

609

1915

1876

1749

1514

1286

1157

20

30

23

29

30

36

4537

4347

4128

3853

3491

3276

zawodowe
Technika
Szkoły specjalne
przysposabiające do pracy
Razem

Źródło: Starostwo Powiatowe w Bełchatowie

Ofertę szkół publicznych uzupełniają szkoły niepubliczne (w tym dla osób dorosłych).
Wykaz liczby uczniów w szkołach niepublicznych przedstawia poniższa tabela.
Tabela 13 Liczba uczniów w różnych typach szkół niepublicznych w latach 2008–2013 (stan na 30.09 danego roku)

Typ szkoły / Lata

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Licea ogólnokształcące

717

562

844

914

1163

1055

Szkoły policealne

1219

1177

1086

1311

1391

1366

Technika

778

725

618

531

447

251

Razem

2714

2464

2548

2756

13501

2672

i zawodowe

Źródło: Starostwo Powiatowe w Bełchatowie
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Liczbę uczniów w poszczególnych typach szkół w ramach każdej z gmin prezentuje poniższa
tabela:
Tabela 14 Liczba szkół oraz uczniów w poszczególnych placówkach na terenie powiatu bełchatowskiego w latach
2008–2013

2008
Miasto Bełchatów
Gmina Bełchatów
Gmina Drużbice
Gmina Kluki
Gmina Kleszczów
Gmina Rusiec
Gmina Szczerców
Gmina Zelów

Miasto Bełchatów
Gmina Bełchatów
Gmina Drużbice
Gmina Kluki
Gmina Kleszczów
Gmina Rusiec
Gmina Szczerców
Gmina Zelów

Miasto Bełchatów

2009

2010

SZKOŁY PODSTAWOWE
Liczba uczniów
3308
3122
3089
Liczba placówek
9
9
9
Liczba uczniów
624
591
562
Liczba placówek
7
7
7
Liczba uczniów
293
306
272
Liczba placówek
2
2
2
Liczba uczniów
333
339
317
Liczba placówek
3
3
3
Liczba uczniów
344
351
343
Liczba placówek
2
2
2
Liczba uczniów
351
323
302
Liczba placówek
2
2
2
Liczba uczniów
562
531
510
Liczba placówek
4
4
4
Liczba uczniów
1017
994
972
Liczba placówek
5
5
5
GIMNAZJA
Liczba uczniów
2614
2448
2320
Liczba placówek
7
7
8
Liczba uczniów
47
45
54
Liczba placówek
1
1
1
Liczba uczniów
182
148
172
Liczba placówek
1
1
1
Liczba uczniów
175
173
163
Liczba placówek
1
1
1
Liczba uczniów
188
186
179
Liczba placówek
1
1
1
Liczba uczniów
213
205
217
Liczba placówek
2
2
2
Liczba uczniów
334
308
301
Liczba placówek
1
1
1
Liczba uczniów
600
562
541
Liczba placówek
2
2
2
LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
Liczba uczniów
2044
2002
1974
Liczba placówek
6
5
6
47

2011

2012

2013

3027
9
580
7
273
2
327
3
338
2
296
2
486
4
1013
5

3038
9
550
6
279
2
307
3
346
2
280
2
477
4
1021
5

3064
9
537
6
276
2
293
3
365
2
285
2
477
4
1024
5

2057
8
115
5
152
1
158
1
199
1
204
2
292
1
511
2

1831
8
205
6
167
1
168
1
197
1
196
2
290
1
475
2

1649
8
278
5
151
1
146
1
185
1
158
2
283
1
430
2

1955
6

1848
6

1763
6
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Gmina Kleszczów
Gmina Szczerców
Gmina Zelów

Miasto Bełchatów
Gmina Szczerców
Gmina Zelów

Miasto Bełchatów
Gmina Kleszczów
Gmina Szczerców
Gmina Zelów

Liczba uczniów
0
39
81
Liczba placówek
0
1
1
Liczba uczniów
169
156
155
Liczba placówek
1
1
1
Liczba uczniów
187
194
174
Liczba placówek
1
1
1
ZASADNICZE SZKOŁY ZAWODOWE
Liczba uczniów
472
436
395
Liczba placówek
2
2
2
Liczba uczniów
27
42
63
Liczba placówek
1
1
1
Liczba uczniów
167
157
146
Liczba placówek
1
1
1
TECHNIKA
Liczba uczniów
1799
1726
1609
Liczba placówek
2
2
2
Liczba uczniów
0
23
32
Liczba placówek
0
1
1
Liczba uczniów
13
40
64
Liczba placówek
1
1
1
Liczba uczniów
142
150
140
Liczba placówek
1
1
1

106
1
148
1
172
1

109
1
156
1
156
1

127
1
124
1
154
1

398
2
69
1
144
1

419
2
71
1
139
1

425
2
83
1
153
1

1397
2
51
1
117
1
117
1

1178
2
73
1
108
1
108
1

1052
2
80
1
105
1
105
1

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych gmin: Drużbice, Kluki, Rusiec, Szczerców i Zelów oraz danych GUS.

Na terenie powiatu działają publiczne i niepubliczne oddziały przedszkolne. Znaczną liczbę
placówek stanowią przedszkola publiczne, które podlegają samorządom gminnym. Na terenie
powiatu w 2013 r. znajdowały się 24 przedszkola, z czego 38% zlokalizowanych było na terenie
miasta Bełchatowa. Do placówek uczęszczały głównie dzieci w wieku 5-6 lat.

48

Strategia Rozwoju Powiatu Bełchatowskiego na lata 2015–2020
25 czerwca 2015
Tabela 15. Publiczne i niepubliczne oddziały przedszkolne w powiecie bełchatowskim w 2013 r.

Jednostka
terytorialna

Bełchatów (M)
Bełchatów (G)
Drużbice
Kleszczów
Kluki
Rusiec
Szczerców
Zelów (G) i (M)

Prowadzone przez jednostki
samorządu gminnego
Liczba
Liczba oddziałów
placówek
9
48

Prywatne
Liczba
placówek
3

Liczba
oddziałów
18

1

6

0

0

1

1

0

0

3

13

0

0

1

3

0

0

2

8

0

0

1

4

0

0

2

8

1

2

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Ponadto na terenie powiatu bełchatowskiego działają poszczególne ośrodki szkolenia
kursowego dla młodzieży i dorosłych, oferujących zróżnicowane kierunki dokształcania dostosowane
do aktualnych potrzeb rynku pracy.
Baza dydaktyczna powiatu jest rozbudowana i zaspokaja niemal w pełni zapotrzebowanie
lokalnej społeczności. Dodatkowo młodzież i dorośli swoją edukację mogą kontynuować w pobliskich
ośrodkach szkolnictwa wyższego – w samym Bełchatowie oraz Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim
i Częstochowie.

2.2.4. Rozwój gospodarczy
Powiat bełchatowski jest zdominowany przez przemysł wydobywczy, energetyczny, gumowy,
tekstylny i odzieżowy. W ostatnich latach silnie rozwija się przemysł budowlany, zwłaszcza produkcja
wyrobów gipsowych dla budownictwa z wykorzystaniem odpadów innych niż niebezpieczne.
Największe przemysłowe kompleksy to: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
z oddziałami: Kopalnia Węgla Brunatnego „Bełchatów”, Elektrownia „Bełchatów”.
Gospodarka powiatu jest ściśle związana z PGE GiEK KWB Bełchatów S.A. i PGE GiEK
Elektrownią Bełchatów S.A. Zaliczają się one do największych pod względem przychodów oraz
wielkości zatrudnienia przedsiębiorstw w powiecie bełchatowskim oraz w kraju. Elektrownia
Bełchatów jest jedną z czołowych elektrowni cieplnych na świecie oraz w Polsce (produkuje 20%
krajowej energii elektrycznej). KWB Bełchatów jest największą kopalnią odkrywkową w Polsce,
rocznie wydobywa 50% pozyskiwanego w kraju węgla brunatnego. W okolicy przedsiębiorstw działa
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wiele innych zakładów (głównie zakłady produkcyjno-usługowe) stanowiące zaplecze kopalni
i elektrowni.
Na wzrost gospodarczy powiatu bełchatowskiego w dużej mierze wpływa rozwój PGE GiEK
Elektrowni „Bełchatów” S.A. Elektrownia zajmuje pierwsze miejsce w powiecie pod względem
przychodów i drugie pod względem wielkości zatrudnienia z liczbą osób równą 3854 (stan na
31.12.12). Znaczenie Elektrowni Bełchatów dla powiatu wynika również z faktu zajmowania pozycji
znaczącego zleceniodawcy dla wielu firm w regionie.
Rozwój obszaru jest również istotny dla rozwoju województwa łódzkiego, dlatego też
Zagłębie

Górniczo-Energetyczne

Bełchatów-Szczerców-Złoczew

jest

jednym

z

obszarów

funkcjonalnych województwa łódzkiego. Głównym celem wsparcia potencjału regionu jest
stworzenie obszaru nowoczesnej gospodarki energetycznej tworzącej i wykorzystującej innowacyjne
i przyjazne środowisku technologie.
Obecnie kopalnia eksploatuje złoża z pól „Bełchatów” oraz „Szczerców” jednocześnie
prowadząc prace przygotowawcze mające na celu rozpoczęcie eksploatacji złoża „Złoczew”.
Uruchomienie odkrywki planowane jest na 2018 r., spowoduje to włączenie do obszaru
funkcjonalnego województwa kolejnych gmin. Dalszy rozwój obszaru gwarantuje także coraz większe
zapotrzebowanie na energię elektryczną i surowce mineralne dla przemysłu.
Strategicznie kierunki wspierania obszaru funkcjonalnego związane są z jego słabościami,
negatywnymi skutkami eksploatacji złóż oraz działania kopalni i elektrowni, a także rozwiązaniami
związanymi z przyjęciem przez Polskę pakietu klimatycznego.
Obszar charakteryzuje się stabilnym rynkiem pracy, korzystnymi procesami demograficznymi,
wysoko wykwalifikowaną kadrą przemysłu energetyczno-wydobywczego. Niekorzystnymi zjawiskami
są słabe dostosowanie kierunków kształcenia na poziomie szkół średnich i wyższych względem
potrzeb gospodarki oraz brak specjalistycznych jednostek naukowo-badawczych z zakresu energetyki.
W wyniku funkcjonowania kopalni nastąpiła zmiana ukształtowania powierzchni ziemi
oraz obniżenie poziomu wód gruntowych. Ponadto powiększa się deficyt wód powierzchniowych.
Degradacja wymienionych obszarów jest etapowo neutralizowana poprzez proces rekultywacji.
Działanie elektrowni wpływa zaś niekorzystnie na czystość powietrza poprzez emisję do
atmosfery zanieczyszczeń pyłowych oraz gazowych. W wyniku przyjęcia przez Polskę pakietu
klimatycznego

zainicjowano

prace

nad

pionierską

technologią

wytwarzania,

transportu

oraz składowania w podziemnych strukturach geologicznych dwutlenku węgla. Do systemu
wytwarzania energii dołączono także odnawialne źródła energii.
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Do strategicznych kierunków należy wspieranie działań na rzecz:


powstania w regionie specjalistycznego ośrodka badawczego oraz szkolnictwa
zawodowego z zakresu gospodarki energetycznej,



rozwoju „zielonych przemysłów” oraz rozwoju i wdrażania niskoemisyjnych
technologii węglowych,



rekultywacji terenów poeksploatacyjnych, w tym m. in. w kierunku leśnym,



ograniczenia negatywnych skutków oddziaływania terenów eksploatacyjnych,
szczególnie w zakresie gospodarki wodno-ściekowej,



zwiększenia dostępności transportowej zewnętrznej i wewnętrznej,



rozwoju ponadregionalnych powiązań funkcjonalnych z zakresu gospodarki
energetycznej – klastrów (m. in. Klaster Ekoenergia).

W kontrakcie terytorialnym województwa łódzkiego jako przedsięwzięcie priorytetowe
dotyczące nowoczesnej gospodarki energetycznej przyjęto budowę Innowacyjnego Laboratorium,
które będzie wspierać rozwój zagłębia Bełchatów – Szczerców. Przedsięwzięcie zaplanowano na lata
2015–2016. Nowa infrastruktura pozwoli na pełne wykorzystanie potencjału naukowobadawczego,
kształconych na Politechnice Łódzkiej specjalistów, a także obecnych w regionie specjalistów z branży
paliwo-energetycznej. Ponadto projekt wpłynie na utworzenie odpowiednich warunków do
powstawania, dyfuzji absorpcji innowacji technologicznych ważnych dla gospodarki województwa
w kontekście jego inteligentnej specjalizacji – energetyka (RSI LORIS 2030).
W powiecie działa Bełchatowsko Kleszczowski Park Przemysłowo Technologiczny Sp. z o.o.
(BKPPT), który stanowi jeden z instrumentów aktywizacji gospodarki. Park działa w dwóch
wyodrębnionych

strefach

przeznaczonych

pod

działalność

przemysłowo-usługową:

Strefa

„Przemysłowa” oraz Strefa „Rząśnia – Zielęcin”.
Na terenie gminy Kleszczów zlokalizowane są 4 strefy przemysłowe wspierające inwestorów.
Strefy przemysłowe w Rogowcu, Kleszczowie i Żłobnicy przeznaczone są pod inwestycje
o charakterze produkcyjnym i usługowym, z kolei strefa przemysłowa w Bogumiłowie – pod budowę
zakładów zajmujących się nowoczesnymi technologiami odzysku i unieszkodliwiania odpadów.
Wspomniane strefy przemysłowe są uzbrojone. Ponadto gmina Kleszczów zapewnia inwestorom
korzystne warunki zakupu gruntów znajdujących się w ich granicach i rozliczeń podatkowych.
Za istotne czynniki atrakcyjności inwestycyjnej strefy uważa się:


jeden z najtańszych w Polsce w pełni uzbrojonych terenów inwestycyjnych;



dostęp do tańszej energii elektrycznej;



pomoc kapitałową i organizacyjno-prawną udzielaną przyszłym inwestorom;



bogate zasoby surowcowe powiatu.
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Na obszarze powiatu znajdują się także tereny inwestycyjne Łódzkiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej. Podstrefy zlokalizowane są w gminach Zelów i Kleszczów oraz Bełchatowie. Obecnie
wolne tereny inwestycyjne znajdują się miejscowościach Bogumiłów i Kamień, są to tereny strefy
przemysłowej przeznaczone pod zabudowę zakładów przemysłowych, składów i baz budowlanych
oraz w Bełchatowie, gdzie znajdują się cztery działki przeznaczone w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego pod teren przemysłu, składów, obsługi transportu oraz usług
komercyjnych.
Liczba osób pracujących w powiecie bełchatowskim na przestrzeni lat 2008–2013
kształtowała się na zmiennym poziomie, największą wartość odnotowano w 2010 roku (37209
pracujących), a najmniejszą w 2012 roku (34544 pracujących). W 2013 r liczba osób pracujących
wzrosła o 246 osób. W analizowanym okresie liczba pracujących kobiet nie przekraczała 38% ogółu
pracujących osób w powiecie. Struktura rynku pracy odbiega od wskaźników gospodarki
poprzemysłowej. Jest to spowodowane dużym udziałem zakładów wydobywczych i energetycznych
na terenie powiatu.
Wykres 13 Liczba pracujących w powiecie bełchatowskim w latach 2008–2013
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

W latach 2008–2013 liczba osób pracujących wzrosła w gminach: Drużbice (29%), Szczerców
(26%), Zelów (12%) oraz Rusiec (11%). W mieście Bełchatowie oraz gminach Bełchatów i Kleszczów
w 2013 r. pracowało ok. 5% mniej osób niż w 2008 r. Największy spadek odnotowano w gminie Kluki,
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wynosił aż 50%. W poszczególnych latach zmiana liczby osób pracujących wahała się w granicach
+/- 10% (z wyłączeniem gminy Kluki).
Tabela 16 Liczba pracujących w poszczególnych gminach w latach 2008–2013

2008

2009

2010

2011

2012

2013

12493

12896

12730

12146

11624

11643

1068

1100

1372

1432

1072

1049

223

271

281

277

260

287

18007

17150

17711

17199

16592

16726

Kluki
Rusiec

503

416

347

277

248

251

926

976

1051

1017

1052

1027

Szczerców

1795

1945

2261

2303

2258

2263

Zelów (G)
i (M)

1378

1396

1456

1485

1438

1544

Bełchatów
(M)
Bełchatów
(G)
Drużbice
Kleszczów

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Przemysł generuje 47,7% miejsc pracy, usługi – 35,4%, rolnictwo – 16,9%. W badanym
okresie odsetek miejsc pracy w sektorze rolnym charakteryzował się trendem zwyżkowym. Udział
przemysłu w strukturze sektorowej rynku pracy corocznie zmniejszał się, tendencja ta będzie
w przyszłości postępować, jednakże słabiej w porównaniu ze średnią krajową. Wiąże się to ze
specyfiką powiatu.
Wykres 14 Liczba zatrudnionych w poszczególnych sektorach w powiecie bełchatowskim w latach 2008–2012
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS
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Strukturę sektorową rynku pracy w powiecie prezentuje wykres poniżej:
Wykres 15 Struktura sektorowa rynku pracy w powiecie bełchatowskim w latach 2008–2012 (w %)
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Struktura liczby osób zatrudnionych w poszczególnych sektorach w powiecie bełchatowskim
różni się od struktury w województwie łódzkim. W roku 2012 w przypadku powiatu największy
odsetek osób zatrudnionych bo 48% generuje sektor przemysłowy, gdzie w przypadku województwa
jest to tylko 32%. Na taki rozkład zatrudnienia wpływa obecność kopalni i elektrowni.
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Wykres 16 Procent osób zatrudnionych w poszczególnych sektorach w powiecie bełchatowskim oraz województwie
łódzkim w 2012 r.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

W strukturze REGON dominuje sektor prywatny. Zmiana liczby firm z sektora publicznego
cechuje się trendem spadkowym, w przeciwieństwie do liczby firm z sektora prywatnego, która
z roku na rok rośnie. Dane liczbowe oraz procentowe prezentują poniższe wykresy:
Wykres 17 Struktura firm zarejestrowanych w systemie REGON w latach 2008–2013 (%)
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Wykres 18 Liczba firm zarejestrowanych w systemie REGON w latach 2008–2013
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Najliczniejszą grupę podmiotów gospodarczych stanowi sekcja G PKD (Handel hurtowy
i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle), stanowi ona 29% wszystkich
jednostek. Kolejną jest sekcja F – Budownictwo i sekcja C – Przetwórstwo przemysłowe, odpowiednio
12% i 9,5%. Grupami o największej dynamice wzrostu są: sekcja J – Informacja i komunikacja
(w latach 2009–2013 wzrost o 154%) oraz sekcja P – Edukacja (w latach 2009–2013 wzrost o 143%).
Zestawienie podmiotów gospodarczych wg PKD w latach 2009–2013 prezentuje poniższa tabela:
Tabela 17 Zestawienie podmiotów gospodarczych w latach 2009–2013 według PKD

2009

2010

2011

2012

2013

113

122

119

112

109

Sektor publiczny

2

2

2

2

2

Sektor prywatny

111

120

117

110

107

Górnictwo

11

12

11

12

12

Sektor publiczny

2

2

1

0

0

Sektor prywatny

9

10

10

12

12

744

794

793

833

840

Rolnictwo łowiectwo
i leśnictwo

i wydobywanie

Przetwórstwo
przemysłowe

56

Strategia Rozwoju Powiatu Bełchatowskiego na lata 2015–2020
25 czerwca 2015
Sektor publiczny

4

3

4

4

3

Sektor prywatny

740

791

789

829

837

Wytwarzanie

11

13

15

14

20

Sektor publiczny

4

4

6

5

5

Sektor prywatny

7

9

9

9

15

Dostawa wody;

40

42

43

39

42

Sektor publiczny

7

8

7

6

6

Sektor prywatny

33

34

36

33

36

Budownictwo

915

974

985

1050

1080

Sektor publiczny

2

2

2

2

2

Sektor prywatny

913

972

983

1048

1078

Handel hurtowy

2620

2677

2568

2594

2567

Sektor publiczny

0

0

0

0

0

Sektor prywatny

2620

2677

2568

2594

2567

Transport i gospodarka

435

447

439

436

446

Sektor publiczny

2

3

2

2

3

Sektor prywatny

433

444

437

434

443

i zaopatrywanie
w energię elektryczną,
gaz, parę wodną,
gorącą wodę
i powietrze do układów
klimatyzacyjnych

gospodarowanie
ściekami i odpadami
oraz działalność
związana
z rekultywacją

i detaliczny; naprawa
pojazdów
samochodowych,
włączając motocykle

magazynowa
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Działalność związana

243

249

239

242

237

Sektor publiczny

3

3

3

3

3

Sektor prywatny

240

246

236

239

234

Informacja

125

144

167

175

193

Sektor publiczny

1

1

1

1

1

Sektor prywatny

124

143

166

174

192

Działalność finansowa

289

284

274

274

277

Sektor publiczny

0

0

0

0

0

Sektor prywatny

289

284

274

274

277

Działalność związana

325

333

337

342

345

Sektor publiczny

29

28

27

27

22

Sektor prywatny

296

305

310

315

323

Działalność

560

601

609

635

691

Sektor publiczny

2

3

2

1

2

Sektor prywatny

558

598

607

634

689

Działalność w zakresie

128

144

154

164

160

Sektor publiczny

0

0

0

0

0

Sektor prywatny

128

144

154

164

160

Administracja

98

97

97

97

98

z zakwaterowaniem
i usługami
gastronomicznymi

i komunikacja

i ubezpieczeniowa

z obsługą rynku
nieruchomości

profesjonalna,
naukowa i techniczna

usług administrowania
i działalność
wspierająca

publiczna i obrona
narodowa;
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obowiązkowe
zabezpieczenia
społeczne
Sektor publiczny

32

32

31

31

31

Sektor prywatny

66

65

66

66

67

Edukacja

250

257

261

343

358

Sektor publiczny

108

109

112

121

119

Sektor prywatny

142

148

149

222

239

Opieka zdrowotna

419

452

484

512

525

Sektor publiczny

20

20

21

22

21

Sektor prywatny

399

432

463

490

504

Działalność związana

164

171

170

179

191

Sektor publiczny

16

15

16

16

16

Sektor prywatny

148

156

154

163

175

Pozostała działalność

568

607

609

624

638

Sektor publiczny

0

0

0

0

0

Sektor prywatny

568

607

609

624

638

i pomoc społeczna

z kulturą, rozrywką
i rekreacją

usługowa;
Gospodarstwa
domowe zatrudniające
pracowników,
Gospodarstwa
domowe produkujące
wyroby i świadczące
usługi na własne
potrzeby

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS
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2.2.5. Pomoc społeczna
Powiat bełchatowski na podstawie zapisów Ustawy o samorządzie powiatowym, realizuje
zadania publiczne określone ustawami o charakterze ponadgminnym, w zakresie:


Pomoc społeczna,



Polityka prorodzinna,



Wspieranie osób niepełnosprawnych.

Wyżej wymienione zadania wykonują następujące jednostki organizacyjne: domy pomocy
społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR).
Domy pomocy społecznej zajmują się świadczeniem usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających
i edukacyjnych. Na terenie powiatu bełchatowskiego funkcjonują dwie tego typu jednostki
w Bełchatowie oraz w Zabłotach.
DPS w Bełchatowie został powołany uchwałą Rady Powiatu w Bełchatowie z dnia
29.10.2001r., jest on przeznaczony dla osób przewlekle, somatycznie chorych. Dom realizuje zadania
określone w Ustawie o pomocy społecznej oraz wydanych na jej podstawie przepisach
wykonawczych. DPS świadczy usługi w zakresie zaspokajania potrzeb bytowych, opiekuńczo –
pielęgnacyjnych i wspomagających.
DPS w Zabłotach utworzony został zarządzeniem Wojewody Piotrkowskiego z dnia
30.07.1996r. Obiekt oddano do dyspozycji mieszkańców we wrześniu 1997r. W pierwszym okresie
funkcjonowania przeznaczony był dla 30 mężczyzn, w 2013 roku przebywało w nim 85 osób.
Liczba osób korzystających z pomocy w ramach Domów Pomocy Społecznej przedstawia poniższa
tabela:
Tabela 18 Liczba korzystających z opieki w ramach Domów Pomocy Społecznej na terenie powiatu bełchatowskiego
w latach 2008–2013

2008

2009

2010

2011

2012

2013

DPS Bełchatów

114

117

115

113

112

108

DPS Zabłoty

95

86

84

83

82

85

Razem

209

173

199

196

194

193

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie

Na terenie powiatu istnieją także domy pomocy społecznej realizujące zadania gmin z zakresu
pomocy społecznej. Do ich zadań należą m.in. prowadzenie domów pomocy społecznej i ośrodków
wsparcia o lokalnym zasięgu, przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych w celu zaspokajania
koniecznych potrzeb, przyznawanie pomocy rzeczowej i zasiłków pożyczkowych na ekonomiczne
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usamodzielnienie oraz inne zadania z zakresu pomocy społecznej, które należy zrealizować na terenie
gminy.
W powiecie zadania gminy z zakresu pomocy społecznej realizują:


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Bełchatów



Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Bełchatów



Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Drużbice



Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Kleszczów



Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Kluki



Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Rusiec



Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Szczerców



Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Zelów

W latach 2008–2013 największy spadek liczby osób w gospodarstwach domowych
korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej wystąpił w gminie Kleszczów (50%), następnie
w gminie Drużbice (40%). W gminie Kleszczów w 2013 r. z pomocy korzystało 16% ludności, był to
najwyższy wskaźnik w powiecie (równie wysokie wskaźniki występowały w gminach Rusiec i Zelów).
Największy przyrost osób korzystających z pomocy występował w gminie Bełchatów (43%),
Szczerców (28%) oraz Kluki (19%).
Tabela 19 Liczba osób w gospodarstwach domowych korzystających z środowiskowej pomocy społecznej
w poszczególnych gminach w latach 2008–2013

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Bełchatów (M)

3677

3789

3514

3592

3763

4039

Bełchatów (G)
Drużbice
Kleszczów
Kluki
Rusiec
Szczerców
Zelów (G) i (M)

843

746

732

995

1095

1210

789

658

511

514

429

486

1639

1238

1594

843

697

804

385

323

312

354

410

456

925

1115

1617

823

754

792

717

694

640

683

788

919

2049

1946

2059

2050

2273

2350

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Na rzecz społeczności powiatu działają również Środowiskowe Domy Samopomocy (ŚDS),
których zadaniem jest pomoc osobom przewlekle chorym psychicznie, upośledzonym umysłowo oraz
z innymi przewlekłymi zaburzeniami czynności psychicznych. Na terenie powiatu znajdują się dwa
ośrodki, Środowiskowy Dom Samopomocy „Koniczynka” w Bełchatowie oraz Środowiskowy Dom
Samopomocy w Walewicach (gmina Zelów).
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Placówki opiekuńczo-wychowawcze zapewniają opiekę i wychowanie dzieciom pozbawionych
opieki rodziców. Na terenie powiatu działają następujące rodzaje placówek:


Dom Dziecka w Dąbrowie Rusieckiej,



Ośrodek Interwencyjno-Socjalizacyjny w Bełchatowie.

Poniższa tabela przedstawia liczbę osób korzystających z pomocy w ramach placówek
opiekuńczo-wychowawczych.
Tabela 20 Liczba korzystających z pomocy w ramach placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu
bełchatowskiego w latach 2008–2013

2008

2009

2010

2011

2012

2013

38

31

31

32

36

39

47

51

44

30

40

42

85

82

75

62

76

81

Dom Dziecka
w Dąbrowie
Rusieckiej
Ośrodek
InterwencyjnoSocjalizacyjny
w Bełchatowie
Razem

Źródło: Opracowanie na podstawie danych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest jednostką wykonującą zadania Powiatu
Bełchatowskiego w zakresie pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wspierania
rodziny i systemu pieczy zastępczej, rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych oraz inne
określone przepisami prawa. Do zadań PCPR zalicza się:


kierowanie osób do DPS,



udzielanie pomocy w usamodzielnianiu osób opuszczających placówki opiekuńczowychowawcze, rodziny zastępcze, zakłady poprawcze, schroniska dla nieletnich,
młodzieżowe ośrodki wychowawcze,



prowadzenie mieszkań chronionych,



prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej, w tym telefonu zaufania,



pomoc uchodźcom i innym osobom mającym trudności w integracji ze środowiskiem,



szkolenie i doskonalenie zawodowe, doradztwo medyczne dla kadr pomocy
społecznej, jak i udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach,



nadzór i koordynowanie prawidłowej realizacji zadań z zakresu prowadzenia ośrodka
interwencji kryzysowej, w tym poradnictwa specjalistycznego i schronienia,
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zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją
prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających,



nadzór nad działalnością warsztatów terapii zajęciowej,



podejmowanie działań zmierzających do ograniczania skutków niepełnosprawności,
w tym opracowywanie i realizacja programów osłonowych,



prowadzenie

Ośrodka

Informacji

Osób

Niepełnosprawnych,

udzielającego

i upowszechniającego informacje służące wyrównywaniu szans osób niepełnosprawnych
w społeczeństwie,


przyjmowanie

wniosków/dokumentów

w

sprawie

świadczeń,

dodatków

i dofinansowania do wypoczynku dla dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy
zastępczej.

2.2.6. Kultura i sport
Powiat bełchatowski obfituje w podmioty związane z działalnością kulturową, rekreacją
i sportem.
W Bełchatowie wydarzenia kulturalne organizowane są głównie przez Miejskie Centrum
Kultury , które zajmuje się organizacją następujących przedsięwzięć:


wystawy – od malarstwa i grafiki, po rzeźbiarstwo i ceramikę,



spektakle teatralne,



wyświetlanie seansów filmowych,



koncerty klubowe,



zajęcia muzyczne, plastyczne, teatralne, fitness dla wszystkich grup wiekowych,



kluby i stowarzyszenia np. Klub Twórców Kultury, Klub Jam Session, Bełchatowskie
Towarzystwo Fotograficzne oraz Klub Rękodzieła Artystycznego

Głównymi imprezami kulturalnymi w Bełchatowie są „ Kolory Polski”, „Lato w mieście” oraz „Konkurs
Piosenki Patriotycznej”
Ponadto Miejskie Centrum Kultury wraz z PGE GiEK S.A. realizują projekt „Giganty mocy”.
Interaktywna ekspozycja jest poświęcona procesom kształtowania się złóż węgla brunatnego,
technologii jego wydobycia oraz produkcji elektrycznej. Celem wystawy jest upowszechnienie wiedzy
i przybliżenie procesów zachodzących w przemyśle górniczym oraz energetycznym za pomocą form
przekazu jak animacje, doświadczenia czy gry interaktywne. Ekspozycja PGE Giganty Mocy powstała
z inicjatywy miasta Bełchatowa w ramach realizacji projektu pn. „Budowa Miejskiego Centrum
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Kultury wraz z ekspozycją Giganty Mocy”, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata
2007–2013.
Z kolei Muzeum Regionalne w Bełchatowie zwane potocznie „dworkiem Olszewskich” oprócz
podstawowej działalności wystawienniczej, zajmuje się edukacją najmłodszych – przekazuje im
pozytywne wzory i uczy właściwego odbioru sztuki.
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Bełchatowie
posiada zbiory liczące ogółem ok. 200 000 książek. Funkcjonowanie biblioteki jest w pełni
zinformatyzowane. Ponadto odbywają się w niej spotkania poetyckie, organizowane są wystawy
plastyczne i fotograficzne. Na terenie miasta funkcjonują również inne biblioteki. W 2013 r. istniało
pięć placówek. Pozostałe gminy także mają dostęp do zasobów literackich, w gminach Zelów oraz
Kleszczów funkcjonują po trzy biblioteki wraz z filiami, Rusiec i Drużbice mają dostęp do 2 placówek,
zaś w gminach Szczerców, Drużbice i Kluki działa po jednej bibliotece.
Na terenie poszczególnych gmin dostęp do kultury zapewniają Gminne Ośrodki Kultury czy też
Centra Kultury. Jednym z zadań instytucji jest organizowanie imprez rozrywkowych i lokalnych świąt.
W gminach organizowane są m.in. takie wydarzenia jak Dożynki, Gminne Święto Plonów, Noc
Świętojańska czy też koncerty, spotkania autorskie, przeglądy pieśni i kapel.
Ponadto we wszystkich gminach (oprócz gminy Kluki) działają Orkiestry Dęte. Funkcjonują
one głównie przy Ochotniczych Strażach Pożarnych. Jednym z wydarzeń kulturalnych organizowanych
na terenie powiatu jest Powiatowy Festiwal Orkiestr Dętych.
W poszczególnych gminach szczególną uwagę należy zwrócić na inicjatywy:


Gmina Bełchatów – zespół ludowy Kurnosianki, Chór Moderato, Zajęcia Folkowe:
Śpiew i Taniec Ludowy oraz Gminny Klub Komiksu I Fantastyki,



Gmina Drużbice – Gminne Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich, Dziecięcy Zespół
Folklorystyczny,



Gmina Kleszczów – zajęcia z ceramiki artystycznej, liczne koła zainteresowań, zespół
Mażoretek (z Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Kleszczowie),



Gmina Rusiec – Piknik Motocyklowy,



Gmina Szczerców – Chabielski Jarmark Ludowy, Piknik pod Chabielską Górą,



Gmina Zelów – Zespół Śpiewaczy „Zelowiacy”, zespoły teatralne.

Ponadto w Zelowie organizowane są Letnie Koncerty Festiwalowe, które cieszą się
zainteresowaniem, z uwagi na występy muzyków grających na rzadko wykorzystywanych
instrumentach – szklana harfa, szkockie dudy, róg alpejski, bandura.
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W Zelowie działa także Muzeum – Ośrodek Dokumentacji Dziejów Braci Czeskich, które ma
swoją siedzibę na poddaszu kościoła ewangelicko-reformowanego. Muzeum kolekcjonuje, konserwuje,
przechowuje oraz eksponuje wszelkie ślady kultury duchowej i materialnej Braci Czeskich.
Od 2012 roku mieszkańcy powiatu bełchatowskiego mogą korzystać z oferty usług
sportowych prowadzonych na obiektach Powiatowego Centrum Sportu. Wiodące pozycje oferty
Centrum to: Zajęcia Powiatowej Akademii Małego Sportowca, sekcje sportowe PAMS, kursy nauki
pływania, gry w tenisa ziemnego, jazdy na łyżwach czy zajęcia fitness.
PCS to nowoczesny zespół obiektów sportowo-rekreacyjnych, w skład którego wchodzą:


sztuczne lodowisko,



kryta pływalnia,



sala gimnastyczna,



boisko sportowe ze sztuczną nawierzchnią,

Działalność sportowa w regionie koncentruje się wokół najbardziej popularnych dyscyplin
sportowych: piłki nożnej (GKS Bełchatów obecnie gra w T-Mobile Ekstraklasie), siatkówki (Skra
Bełchatów), kolarstwa, pływania, lekkiej atletyki (Bełchatowski Klub Lekkoatletyczny). Ponadto
Bełchatów jest organizatorem wielu ogólnopolskich i regionalnych imprez sportowych.
Najbardziej utytułowaną drużyną w powiecie jest drużyna siatkarska Skra Bełchatów. Jest to
ośmiokrotny Mistrz Polski w rozgrywkach Plus Ligi, sześciokrotny zdobywca Pucharu Polski,
a w 2012 roku drużyna ta uplasowała się na 2. miejscu Ligi Mistrzów. Klub funkcjonuje m.in. na
płaszczyźnie społecznej, czego efektem jest współpraca rozpoczęta w 2012 roku z UNICEF-em. Od
sezonu 2011/2012 klub organizuje także coroczny Ogólnopolski Zlot Fanów PGE Skry Bełchatów.
Dodatkowo klub bierze udział w projekcie „PGE Skra Bełchatów – sportową perłą województwa
łódzkiego”. Celem w/w projektu jest promowanie województwa jako stolicy polskiej siatkówki.
Aktywność

sportowa

widoczna

jest

także

w

poszczególnych

gminach

powiatu

bełchatowskiego, gdzie funkcjonują jednostki takie jak gminny klub sportowy czy ludowy klub
sportowy. Działalność klubów związana jest z wieloma dziedzinami sportowymi m.in. badmintonem,
tenisem stołowym, piłką nożną, siatkową i koszykową, pływaniem, zapasami i lekkoatletyką.
Aktywność sportowa lokalnej społeczności w dużym stopniu jest możliwa dzięki obecności
nowoczesnych kompleksów boisk tzw. Orlików. W Bełchatowie występują także siłownie na
powietrzu, skate park, kompleksy „ZOSIA”, miejskie lodowisko oraz miejskie korty tenisowe.
W poszczególnych gminach można wyróżnić m.in. kluby sportowe takie jak:
Miasto Bełchatów:


Uczniowskie Kluby Sportowe,



Bełchatowski Klub Lekkoatletyczny,
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Stowarzyszenie Przyjaciół Pływania,



Energetyczny Klub Sportowy „SKRA” Bełchatów,



Klub Sportowy „GROCHOLICE”,



Związek Strzelecki „STRZELEC”,



Rugby Club Bełchatów UKS „Obeliks”,



„BKC” Bełchatowski Klub Curlingowy.

Gmina Bełchatów:


Gminny Ludowy Klub Sportowy „Zjednoczeni” Bełchatów,



Klub Sportowy „EBE” Sekcja Piłki Nożnej,



Ludowy Sportowy Klub Kolarski „Bełchatów”,



Ludowy Klub Sportowy „Stomil”.

Gmina Drużbice:


Gminny Ludowy Klub Sportowy „Siatkarz”.

Gmina Kleszczów:


Ludowy Klub Sportowy „OMEGA”,



Ludowy Klub Sportowy „Start”,



Klub Sportowy Kleszczów,



Klub Sportowy „Alfa”.

Gmina Kluki:


Ludowy Zespół Sportowy „Błyskawica”.

Gmina Rusiec:


Ludowy Klub Sportowy Hetman Rusiec,



Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Płomyk”.

Gmina Szczerców:


Ludowy Klub Sportowy "Astoria" Szczerców,



Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "IMPULS",



Gminny Ludowy Klub Sportowy "GLKS Szczerców",



Ludowy Klub Sportowy "Błękitni" Chabielice,



Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Czarni" Szczerców.

Gmina Zelów:


Zelowski Klub Sportowy „Włókniarz”,



Uczniowski Klub Sportowy przy ZSO w Zelowie,



Miejsko – Gminny Ludowy Klub Sportowy w Zelowie.
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2.2.7. Turystyka
Powiat bełchatowski posiada ciekawą bazę turystyczną. Na jego terenie znajdują się liczne
obiekty zabytkowe dworki, kościoły, kapliczki oraz cmentarze wpisane do rejestru zabytków oraz
Gminnej Ewidencji Zabytków. W poszczególnych gminach znajdują się m.in. następujące zabytki:
Miasto Bełchatów:


Zespół klasztorny franciszkanów, ul. Kościuszki 2, 1 poł. XVIII w Bełchatowie,



Zespół dworski Olszewskich, ul. Hellwiga 11, 2 poł. XVIII, pocz. XIX w Bełchatowie,



Park dworski, ul. Chapliniecka 144, XIX w. Bełchatów – Domiechowice,



Kościół par. p.w. Wszystkich Świętych, Rynek Grocholicki 8, Bełchatów- Grocholice.

Gmina Bełchatów:


Park dworski w miejscowości Dobiecin,



Zespół dworsko – parkowy w miejscowości Dobrzelów,



Park dworski w miejscowości Łękawa,



Dwór obronny w miejscowości Mikorzyce,



Park dworski w miejscowości Postękalice,



Park dworski w miejscowości Mokracz,



Park dworski w miejscowości Wielopole,



Kościół filialny rzymsko- katolicki pw. Św. Rocha w miejscowości Postękalice,



Układ przestrzenny miejscowości Kałduny, Postękalice oraz Kurnos I i II.

Gmina Drużbice:


Kościół parafialny pw. św. Ignacego Loyoli w Suchcicach,



Park dworski w Suchcicach,



Zespół dworski w Bukowiu,



Zespół dworski w Głupicach,



Zespół dworski w Wadlewie,



Zespół dworski we Wrzosach,



Młyn wodny we Wdowinie.

Gmina Kleszczów:


Kościół p.w. Jana Chrzciciela w miejscowości Łękińsko,



Cmentarz ewangelicki z pocz. XX w. w Kamieńsku,



Cmentarz ewangelicki oraz rzymsko katolicki z XIX w. w Kleszczowie,



Układ przestrzenny z XVI w. w Kleszczowie,
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Park w miejscowości Łękińsko,



Cmentarz ewangelicki w miejscowości Rogowiec,



Cmentarz ewangelicki w miejscowości Łuszczanowice – Kolonia,



Liczne przydrożne kapliczki.

Gmina Kluki:


Park dworski w Klukach,



Zespół podworski w Słupi,



Zespół dworski w Strzyżewicach,



Zespół podworski w miejscowości Parzno,



Zabytkowy cmentarz w Klukach,



Zespół kościelny p.w. Św. Trójcy w Kaszewicach,



Dom parafialny murowany, zbudowany w 1 ćw. XX w. w Kaszewicach,



Kaplica cmentarna z 2 pół. XIX w Klukach,



Chałupa drewniana z 1934 r nr 18 w Strzyżewie,



Chałupa drewniana z 4 ćw. XIX w. nr 24, 25 w miejscowości Trząś.

Gmina Rusiec:


Neogotycki kościół parafialny pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny z 1912 r.
w Ruścu,



Murowana kuźnia z 1918 r. w Ruścu,



Rzymskokatolicki kościół noszący wezwanie św. Rocha w Woli Wiązowej,



Zabytkowy murowany młyn wodny, wzniesiony w 1925 r. w Korablewie nad rzeką
Widawka.

Gmina Szczerców:


Ceglany dwór klasycystyczny wraz z parkiem pod dworskim z lat 30 XIX w.
w miejscowości Lubiec,



Ceglany młyn z 1 ćw. XX w. w miejscowości Lubiec,



Ceglana stodoła i obora z początku XX w. przed 1914 r. w miejscowości Szczerców,



Drewniany dom mieszkalny z 3 ćw. XIX w. w miejscowości Szczerców,



Kapliczka - drewniana figura Św. Jana Nepomucena z połowy XVIII w. w miejscowości
Szczerców,



Kapliczka - drewniana figura Św. Floriana z polowy XVIII w. w miejscowości
Szczerców,



Kapliczka murowana z 2 połowy XVIII w. w miejscowości Szczerców,
68

Strategia Rozwoju Powiatu Bełchatowskiego na lata 2015–2020
25 czerwca 2015


Drewniana kaplica cmentarna p.w.Św. Barbary z 1 połowy XVIII w. w miejscowości
Szczerców,



Kościół parafialny p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny z 1 ćw. XX w.
w miejscowości Szczerców,



Drewniany młyn wodny z 1 ćw. XX w. około 1911 r. w miejscowości Rudzisko,



Drewniano - murowany młyn wodny z 1 ćw. XX w. około 1925 r. w miejscowości
Szczercowska Wieś,



Drewniany młyn wodny z końca XIX w. w miejscowości Szczerców,



Drewniany młyn wodny z 1881 r. w miejscowości Zbyszek,



Drewniany dom mieszkalny z 1915 r. w miejscowości Magdalenów,



Cmentarz rzymsko - katolicki z XIX w. w miejscowościach Szczerców i Chabielice,



Cmentarz wojskowy z I i II wojny światowej w miejscowości Szubienice,



Cmentarz żydowski z XIX w. w miejscowości Szczerców,



Miejsce pamięci narodowej z 1944 r. koło miejscowości Lubiec,



Polskie schrony bojowe z 1939 r.

Gmina Zelów:


Kościół parafialny p.w. św. Teodora Męczennika w Kociszewie,



Kościół parafialny p.w. św. Wawrzyńca i Tomasza w Łobudzicach,



Kościół parafialny p.w. św. Kazimierza i św. Barbary w Pożdżenicach,



Kościół parafialny p.w. Nawiedzenia NMP w Wygiełzowie,



Kościół ewangelicko-reformowany w Zelowie,



Dwór w Krześlowie.

Istotnym atutem na obszarze powiatu bełchatowskiego są także ogromne przekształcenia
środowiska naturalnego, będące konsekwencją budowy kopalni odkrywkowej węgla brunatnego,
które mogą zostać wykorzystane turystycznie po zakończeniu wydobycia surowca. Kopalnia
„Bełchatów” sięga do głębokości 280 metrów i obejmuje powierzchnie około 2400 ha oraz wielkie
zwałowisko zewnętrzne (nasyp) potocznie zwanym „Góra Kamieńsk”. Kompleks narciarski jest
najdłuższym stokiem w centralnej Polsce. Główna trasa narciarska ma długość 760 metrów, a jej
szerokość waha się od 30 do 150 m, różnica wzniesień to 123 m. Stok jest oświetlony, co umożliwia
korzystanie z niego do późnych godzin wieczornych. Trasy narciarskie są naśnieżane i codziennie
ratrakowane, a w środkowej części stoku znajduje się snowpark. W miesiącach letnich Góra Kamieńsk
dostępna jest dla rowerzystów i pojazdów terenowych. W okresie tym działa, także wyciąg
krzesełkowy, którym można wjechać z rowerem i udać się na jedną z wielu tras o różnej skali
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trudności. Góra Kamieńsk oferuje także Mini Park Rozrywki składający się z euro-bungee, obrotowych
rowerów, dmuchanej dżungli oraz zjeżdżalni.
Ponadto na terenie powiatu znajdują się dwa zbiorniki wodne Słok oraz Wawrzkowizna,
z rozwiniętą bazą hotelarską, gastronomiczną oraz rekreacyjną. Na terenie osady Słok znajduje się
kompleks Ośrodka Wypoczynkowego Elektrowni Bełchatów, w jego skład wchodzi hotel „Wodnik”,
oraz kryty basen. Dodatkową atrakcją jest możliwość uprawiania sportów wodnych (kajaki, rowery
wodne, łódki, żaglówki) oraz obecność terenów leśnych. Sztuczny zbiornik „Wawrzkowizna” również
położony jest na terenach leśnych. Nad zalewem znajduje się Ośrodek Sportu i Rekreacji
„Wawrzkowizna”. Na terenie ośrodka znajdują się boisko do tenisa ziemnego, siatkówki, piłki nożnej,
plac ogniskowy a także wypożyczalnia sprzętu do sportów wodnych.
Na terenie powiatu silnie rozwija się agroturystyka, funkcjonuje tu kilka ośrodków, m.in.:
„Kika” (Kleszczów), „Kardynał”, Przysiółek „Kresy” (Kluki), Ośrodek wypoczynkowy „Ania”
w Szczercowie, Stadnina koni „Eldorado” w Szczercowie oraz Gospodarstwo Agroturystyczne
„U Włodka” (Rusiec). W ofercie gospodarstw znajduje się wiele atrakcji takich jak: domki, bazy
namiotowe, wędkowanie, grzyby, jazda konna, kąpieliska.
Powiat bełchatowski inwestuje również w infrastrukturę rowerową. W 2013 r. długość
ścieżek rowerowych w powiecie wynosiła 97,8 km. Na terenie samego miasta Bełchatowa znajduje
się około 11 km tras rowerowych. Najwięcej ścieżek rowerowych znajduje się w gminie Kleszczów
w 2013 r. ich długość wynosiła 56,7 km. Na terenach leśnych (Biały i Duży Ług) biegną dwie trasy
rowerowe o łącznej długości 16 km. We współpracy Starostwa Powiatowego z PGE GiEK Elektrownią
oraz PGE GiEK KWB Bełchatów, a także gminami: Bełchatów i Kleszczów, powstała powiatowa ścieżka
rowerowa o długości 6599 m. W 2010 roku nastąpiło otwarcie ekologicznej ścieżki rowerowej
(5374 m) biegnącej na odcinku z Domiechowic do Parzna. W 2014 roku dokonano otwarcia szlaku
rowerowego Słok – Góra Kamieńsk o długości ok 8 km.
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2.2.8. Opieka zdrowotna
Powiat bełchatowski charakteryzuje się dobrym poziomem opieki zdrowotnej. Główną
jednostką świadczącą usługi medyczne jest Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie. Jest
on wyposażony w aparaturę diagnostyczną oraz posiada wykwalifikowaną kadrę lekarskopielęgniarską – odgrywa istotną rolę na mapie województwa łódzkiego.
Specjalistyczne świadczenia realizowane są w 27 oddziałach: Anestezjologii i intensywnej
terapii, Chirurgicznym dla dzieci, Chirurgicznym Ogólnym, Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Chorób
wewnętrznych, Dermatologicznym, Ginekologiczno-Położniczym, Kardiologicznym, Nefrologicznym
i Stacji Dializ, Neonatologicznym, Neurochirurgicznym, Neurologicznym z Pododdziałem udarowym,
Obserwacyjno-Zakaźnym, Okulistycznym, Opieki Paliatywno-Hospicyjnej, Otorynolaryngologicznym,
Pediatrycznym, Psychiatrycznym (Dzienny, IA, IB, II), Rehabilitacyjnym, Urologicznym, Leczenia
Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych, Terapii Uzależnień od Alkoholu, Szpitalnym Oddziale
Ratunkowym. Ponadto w strukturze Wojewódzkiego Szpitala działa 7 zakładów: Diagnostyki
Obrazowej, Diagnostyki laboratoryjnej, Pracowania serologiczna, Rehabilitacji Leczniczej z Pracownią
Fizjoterapii, Diagnostyki i Terapii Endoskopowej, Opiekuńczo-leczniczy oraz Zakład Patomorfologii.
Na terenie powiatu działają także zakłady opieki zdrowotnej, m.in.:
o

o

o

w Bełchatowie:


Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MegaMed”,



Bełchatowskie Centrum Medyczne Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej,



Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Wola–Med",



Prywatna Klinika "EUNOIA",



XII Oddział Kardiologiczny "PAKS",



Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Puls”,



Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Eskulap”,



Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Vitara”;

w Drużbicach:


Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wadlewie,



Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Drużbicach,



Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suchcicach;

w Klukach:


Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Klukach;

71

Strategia Rozwoju Powiatu Bełchatowskiego na lata 2015–2020
25 czerwca 2015
o

w Kleszczowie:


o

o

w Rusicu:


Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Wola–Med” w Woli Wiązowej,



Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Wola–Med” w Ruścu;

w Szczercowie:


o

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kleszczowie;

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szczerców;

w Zelowie:


Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej. Przychodnia Lekarska „Siwy”,



Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MEDYK” s. c.,



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Zelowie.

Perspektywy rozwoju sektora usług medycznych są, tak jak w całym kraju, zagrożone przez
brak korzystnych rozwiązań systemowych na szczeblu ustawowym. Istotnym problemem jest również
znaczne zadłużenie lokalnej służby zdrowia, co utrudnia efektywne funkcjonowanie. Ponadto
placówki służby zdrowia mają zróżnicowaną przynależność organizacyjną – przyporządkowane są
w większości samorządowi wojewódzkiemu lub samorządowi gminnemu, albo też stanowią sektor
sprywatyzowany.
Wskaźniki opisujące stan zdrowotny ludności powiatu nie odbiegają od średnich wskaźników
województwa łódzkiego. Wśród przyczyn zgonów dominują choroby układu krążenia 421 zgonów
w 2012 r. (średnia dla województwa 430 zgonów – z wyłączeniem powiatu m. Łódź) oraz choroby
nowotworowe 249 zgonów (o 49 zgonów więcej niż w innych powiatach).
Liczba zgonów osób poniżej 65 lat jest mniejsza dla powiatu niż dla województwa. W latach
2008-2013 liczba zgonów osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej w powiecie
bełchatowskim wzrosła o 0,3, zaś w województwie zmalała o 0,4. Pomimo tego liczba zgonów na
1000 mieszkańców w powiecie jest nadal niższa od liczby zgonów na 1000 mieszkańców
w województwie.
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Wykres 19 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej w powiecie bełchatowskim oraz
województwie łódzkim
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Na stan zdrowia ludności korzystnie wpływa systematyczna poprawa stanu środowiska
naturalnego, a szczególnie ograniczenie emisji siarki do atmosfery. PGE GiEK KWB Bełchatów ogranicza
emisje siarki do atmosfery poprzez proces odsiarczania spalin. Modernizacja instalacji odsiarczania
spalin (IOS) pozwala na zwiększenie efektywności przeprowadzanego procesu. W 2014 r. dokonano
modernizacji dwóch bloków nr 5 i 6. Na dobry stan zdrowia wpływa również dostęp do szerokiej
infrastruktury komunalnej, ciągła rozbudowa sieci kanalizacyjnej oraz dostęp do oczyszczalni ścieków.

2.2.9. Stan środowiska przyrodniczego
Główną determinantą kształtującą stan środowiska naturalnego na terenie powiatu
bełchatowskiego są czynniki związane z sektorem paliwowo – energetycznym.
Na terenie powiatu nastąpiło świadome i planowane naruszenie istniejącej równowagi
ekologicznej, było ono związane z budową kopalni odkrywkowej węgla brunatnego, elektrowni
i przemysłów towarzyszących. W konsekwencji powstałe przeobrażenia indukują zagrożenia, które
dotyczą:

zmiany

krajobrazu

naturalnego

(deniwelacje

terenu,

zmiana

szaty

roślinnej),

zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych, emisji zanieczyszczeń do powietrza,
degradacji gleb oraz zanieczyszczenia odpadami.
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Pomimo negatywnego oddziaływania przemysłu energetycznego, obecny obraz środowiska
powiatu zachował unikatowe w skali regionalnej wartości. W szacie roślinnej występują elementy
wyżynne i górskie, ze względu na położenie na styku nizin i wyżyn (w południowej części
geograficznej podprowincji Nizin Środkowopolskich i w geobotanicznej, wyżynnej Krainie Północnych
Wysoczyzn Brzeżnych). Położenie na dziale wodnym Wisły i Odry, a także w strefach krawędziowych
Wysoczyzny Bełchatowskiej i Wysoczyzny Łaskiej skutkuje występowaniem źródlisk, wysięków,
młaków i obszarów bezodpływowych. Lasy znajdują się na najsłabszych glebach w obszarach, gdzie
potencjalną roślinność tworzą zbiorowiska borowe (głównie bory mieszane sosnowe – dębowe i bory
sosnowe). Na terenach leśnych zachowały się także torfowiska i obszary źródliskowe. Lasy na terenie
powiatu ograniczają wpływ Kopalni i Elektrowni „Bełchatów” na sąsiednie tereny tworząc strefę
buforową. Aktualny stan sanitarny lasów jest dobry, lecz nadal widoczny jest negatywny wpływ
zanieczyszczenia powietrza (szczególnie związkami siarki i azotu) oraz leja depresyjnego na zespół
populacji organizmów żywych w lasach.
Na obszarze powiatu największą rzeką jest Widawka, płynąca przez południowo-wschodnią,
południową i zachodnią część terenu. Widawka wraz z największymi dopływami stanowi główną sieć
hydrograficzną regionu. Rzeka płynie przez południowo-wschodnią, południową i zachodnią część
powiatu. Wokół koryta rzeki występują typowe układy roślinności wodnej, szuwarowej, łąkowej
i zaroślowej. Głównymi dopływami są Rakówka, Chrząstawka, Pilsia, Ścichawka, Nieciecz oraz Krasówka.
Do wartości środowiskowych charakterystycznych dla powiatu zaliczają się:


duża liczba różnych typów torfowisk i bagiennych borów sosnowych ze stanowiskami
rzadkich i ginących roślin, które występują głównie w mezoregionie Kotliny
Szczercowskiej,



dolina Widawki wraz z dopływem, przejawiający się występowaniem typowych
układów roślinności wodnej, szuwarowej, łąkowej i zaroślowej,



koncentracja śródlądowych wydm i pól piasków eolicznych oraz porastających je
naturalnych, suchych borów sosnowych i muraw psammofilnych zbiorowisk.

Na obszarze powiatu bełchatowskiego są obecne różne formy ochrony przyrody:


rezerwaty:
-

rezerwat przyrody w Łuszczanowicach (gm. Kleszczów),

-

projektowany rezerwat leśny Kluki oraz rezerwat wodno-krajobrazowy
Źródliska;



obszar chronionego krajobrazu:
-

Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Widawki;

-

Święte Ługi - obszar Natura 2000.
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pomniki przyrody:
-

na terenie parku miejskiego przy dworku Olszewskich – 2 lipy drobnolistne
oraz wiąz polny,

-

przy Rzymskokatolickim Kościele Parafialnym w Grocholicach – 2 lipy
drobnolistne oraz jesion wyniosły;



użytki ekologiczne:
-

2.2.10.

torfowiska z lustrem wody położone na terenie Nadleśnictwa Bełchatów.

Rolnictwo

Na obszarze powiatu najwięcej gruntów zajmują użytki rolne (59%), z czego największą
powierzchnię stanowią grunty orne. Z kolei grunty leśne oraz zadrzewienia i zakrzewienia zajmują
30,9% powierzchni powiatu. Użytki ekologiczne, nieużytki oraz tereny różne zajmują łącznie 1,6%
powierzchni regionu bełchatowskiego. Poniższa tabela przedstawia szczegółową charakterystykę
użytkowania gruntów w powiecie bełchatowskim.
Tabela 21 Użytkowanie gruntów w powiecie bełchatowskim (według stanu na początek 2012 r.)

Jednostka

Powierzchnia

administracyjna

ogółem

Użytki rolne
Grunty

Sady

orne

Grunty

Łąki

Pastwiska

Pozostałe

trwale

trwałe

użytki

leśne

rolne
Miasto

3 464

1 129

10

237

109

72

651

Gm. Bełchatów

18 036

7 910

71

730

945

474

7 072

Gm. Drużbice

11 335

6 503

37

973

541

387

2 413

Gm. Kleszczów

12 476

3 780

32

463

682

243

3 378

Gm. Kluki

11 854

3 347

55

908

659

218

5 788

Gm. Rusiec

9 991

5 191

66

1 259

1 000

280

1 710

Gm. Szczerców

12 895

5 157

72

1 344

1 136

326

3 876

Gm. Zelów

16 709

8 094

69

1 136

931

482

5 015

Bełchatów

Źródło: Program Ochrony Środowiska Powiatu Bełchatowskiego na lata 2012–2015 z perspektywą na lata 2016–2019

Niestety nie ma aktualnych danych o stanie rolnictwa w powiecie bełchatowskim. Ostatnie
dane o stanie sektora pochodzą z Powszechnego Spisu Rolnego z 2010 r.
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W 2010 r. w powiecie najwięcej było gospodarstw rolnych o powierzchni od 1 do 5 hektarów,
gmina Bełchatów (42%), Drużbice (31%), Kleszczów (63%), Kluki (53%), Rusiec (41%), Szczerców
(46%), Zelów (44%). W Bełchatowie występowało najwięcej gospodarstw poniżej 1 hektara (68%).
Ponadto w gminach Bełchatów, Szczerców, Zelów występuje dużo gospodarstw poniżej 1 hektara
(ponad 30%), zaś w gminach Drużbice i Rusiec gospodarstw od 5 do 10 hektarów (30%).
Tabela 22 Liczba gospodarstw w powiecie bełchatowskim według powierzchni w 2010 r.

ogółem

do 1 h

1-5 h

5-10h

10-15h

Bełchatów (M)

1339

911

346

69

9

powyżej
15h
4

Bełchatów (G)

1741

645

732

263

53

48

Drużbice
Kleszczów

947

188

294

283

94

88

502

60

317

94

18

13

Kluki
Rusiec
Szczerców

873

248

458

122

31

14

1051

161

439

329

86

36

1249

402

571

198

52

26

Zelów (G) i (M)

1800

530

788

315

91

76

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS – Powszechny Spis Rolny 2010

W powiecie bełchatowskim większość zwierząt gospodarskich stanowi drób (79% – w tym
82% drób kurzy), najmniej zaś konie. Najwięcej zwierząt występuje w gminie Bełchatów (45%),
najmniej zaś w Bełchatowie (2%). Na tle wszystkich gmin wyróżnia się gmina Drużbice gdzie hoduje
się najwięcej trzody chlewnej (60%).
Tabela 23 Liczba zwierząt gospodarskich w gminach w 2010 r.

zwierzęta gospodarskie

Bełchatów (M)

bydło
76

trzoda chlewna
322

konie
79

drób
4423

Bełchatów (G)

1392

5470

98

104604

Drużbice

2761

23212

97

16676

Kleszczów

319

2504

24

8740

Kluki

758

566

73

8959

Rusiec

2936

3873

45

16513

Szczerców

1400

741

109

9772

Zelów (G) i (M)

2413

2236

248

25197

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS – Powszechny Spis Rolny 2010
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Na terenie powiatu występują gleby brunatne wyługowane, bielicowe, pseudobielicowe,
czarne ziemie, mady oraz gleby bagienne. Gleby bielicowe i pseudobielicowe znajdują się głównie
pod lasami i na obszarze użytków rolnych, a ich przydatność rolnicza jest zróżnicowana. Czarne
ziemie stanowią niewielki odsetek gruntów ornych. Gleby mady można spotkać w wybranych
fragmentach doliny Widawki, wykorzystuje się je zazwyczaj pod użytki zielone oraz grunty orne.
Powiat charakteryzuje się przewagą gleb średnio i słabo przydatnych rolnictwu. Na jego powierzchni
dominują słabe kompleksy glebowe: pszennego-dobrego, niewielkie obszary kompleksu żytniegodobrego oraz kompleks żytni bardzo słaby. Przeważająca część z występujących tu gleb jest o niskich
klasach bonitacji. Dominują gleby V i VI klasy bonitacyjnej.

2.2.11.

Infrastruktura

Na tle układu komunikacyjnego województwa łódzkiego i kraju, powiat bełchatowski
zlokalizowany jest dość korzystnie. Przez teren powiatu przebiegają dwie istotne z punktu widzenia
połączeń krajowych i międzynarodowych drogi krajowe Nr 8 i Nr 12. Od strony wschodniej posiadają
one połączenia z drogą „szybkiego ruchu” Nr 1.
Długość dróg powiatowych o nawierzchni twardej wyniosła w 2012 roku 335,0 km, natomiast
długość dróg gminnych 517 km (GUS). W porównaniu do transportu drogowego kolej nie odgrywa
tak znaczącej roli. Infrastruktura kolejowa przedstawia bardzo niski poziom, co wynika z ogólnych
problemów finansowych i organizacyjnych spółki PKP.
Komunikacja zbiorowa w powiecie realizowana jest tylko w ramach sieci autobusowej.
W mieście Bełchatów funkcjonuje Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. Natomiast pozamiejska
komunikacja autobusowa prowadzona jest głównie przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej
w Bełchatowie, która zapewnia połączenia na terenie powiatu oraz oferuje połączenia z miastami
poza jego granicami m.in. Pajęcznem, Radomskiem i Piotrkowem Trybunalskim. Usługi przewozowe
świadczą również prywatni przewoźnicy m.in. Dyliżans-Bus, TWTrans, którzy oferują kursy do
Bełchatowa, Zelowa, Szczercowa, Ruśca, Piotrkowa Trybunalskiego oraz Łodzi.
Jeśli chodzi o transport kolejowy na terenie powiatu istnieje jednotorowa linia kolejowa
zbudowana na potrzeby kopalni odkrywkowej. Dodatkowo przez teren gminy Rusiec przebiega jedna
z pierwszorzędnych linii o znaczeniu państwowym (magistrala węglowa).
Ponadto w Kontrakcie Terytorialnym Województwa Łódzkiego przewidziano istotne
inwestycje w infrastrukturę kolejową powiatu. Pierwszą z nich jest budowa nowej linii dla potrzeb
przewozu ładunków oraz uzupełniająco pasażerów na odcinku Elektrownia Bełchatów – Wieluń
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z bocznicą do Złoczewa oraz utworzenie terminali multimodalnych, w których odbywać się będzie
przeładunek. Przewidziany okres realizacji inwestycji obejmuje lata 2014-2023. Jako priorytetowe
przedsięwzięcie przyjęto również rewitalizację linii Bełchatów – Piotrków Trybunalski.
Szczegółowe przedsięwzięcia związane z infrastrukturą powiatu dotyczącą transportu zawiera
Plan Transportowy Powiatu Bełchatowskiego, z którym „Strategia Rozwoju Powiatu Bełchatowskiego
na lata 2015–2020” jest spójna.
Sieć wodociągowa powiatu jest stosunkowo dobrze rozwinięta. Została ona wybudowana ze
środków górnictwa węgla brunatnego w ramach „szkód górniczych”. Długość sieci wodociągowej
w 2012 roku wyniosła 1202,7 km, a wskaźnik nasycenia powiatu wodociągami jest wyższy od
analogicznego wskaźnika dla całego województwa (odpowiednio 1,242 dla powiatu i 1,218 dla
województwa). Długość sieci kanalizacyjnej w badanym okresie liczyła 322,2 km, natomiast indeks
obrazujący relację długość sieci/powierzchnia powiatu oscylował na poziomie 0,333 i był wyższy od
wskaźnika dla województwa (0,307). Sieć gazowa w powiecie liczy 134,3 km. Sieć energetyczna jest
dobrze rozwinięta i według danych GUS za 2012 rok obsługuje 39 154 mieszkańców.
We wszystkich gminach występuje rozwinięta sieć wodociągowa, z której najwięcej osób
w 2013 r. korzystało w Bełchatowie oraz gminach Bełchatów i Kleszczów (ponad 90% ludności),
najmniej w Zelowie (57%). W przypadku infrastruktury kanalizacyjnej w powiecie występuje nierówny
rozkład. Do infrastruktury najlepszy dostęp mieli mieszkańcy Bełchatowa (94%) oraz gminy Kleszczów
(77%), nieznaczny zaś mieszkańcy gmin Rusiec (10,7%), Drużbice (8%) oraz Kluki (jedynie 0,1%).
Z infrastruktury gazowej korzystało 82% mieszkańców Bełchatowa oraz 56% mieszkańców
Kleszczowa. W pozostałych gminach sieć gazowa nie występuje lub korzysta z niej znikoma liczba
osób.
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Tabela 24 Ludność w % ogółu ludności korzystającej z instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej w 2013 r.

Ludność w % ogółu ludności korzystająca z instalacji:
Jednostka terytorialna
Bełchatów (M)
Bełchatów (G)
Drużbice
Kleszczów
Kluki
Rusiec
Szczerców
Zelów (G) i (M)

wodociągowej

kanalizacyjnej

gazowej

98,4

94,3

82,1

95,4

20,3

0,1

81,2

7,7

-

95,0

76,6

55,3

89,9

0,1

-

78,2

10,7

0,1

84,5

49

-

56,6

30,7

-

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Na terenie powiatu działają biologiczne oczyszczalnie ścieków oraz z podwyższonym
usuwaniem biogenów, ich ilość w 2013 roku wyniosła odpowiednio 19 szt. i 1 szt. (dane GUS).
W badanym okresie odprowadziły one łącznie 2661 dm3 ścieków. Przepustowość oczyszczalni
biologicznych wyniosła 5083 m3 na dobę, a oczyszczalni z podwyższonym usuwaniem biogenów
13000 m3.
Zasoby mieszkaniowe wyniosły w 2012 roku 39 394 i są one wystarczające.

2.2.12.

Bezpieczeństwo

Komenda Powiatowa Policji w Bełchatowie, Komenda Powiatowa Państwowej Straży
Pożarnej w Bełchatowie, Straż Miejska w Bełchatowie, Straż Gminna w Szczercowie, Referat
Zarządzania Kryzysowego oraz Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego realizuje zadania
z zakresu bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu bełchatowskiego.
Do zadań Komendy Powiatowej Policji należą głównie ochrona życia i zdrowia ludzi oraz
mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra, ochrona bezpieczeństwa i porządku
publicznego, wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców, kontrola przestrzegania
przepisów porządkowych i administracyjnych związanych z działalnością publiczną lub obowiązujących
w miejscach publicznych. Zadania te realizowane są w oparciu o cztery wydziały KPP: Wydział
Prewencji, Wydział Ruchu Drogowego, Wydział Dochodzeniowo-Śledczy oraz Wydział Kryminalny.
Realizację działań Komendy Powiatowej Policji na terenie Powiatu wspierają następujące
jednostki terenowe:


Komisariat Policji w Zelowie,



Posterunek Policji w Drużbicach,
79

Strategia Rozwoju Powiatu Bełchatowskiego na lata 2015–2020
25 czerwca 2015


Posterunek Policji w Kleszczowie,



Posterunek Policji w Klukach,



Posterunek Policji w Ruścu,



Posterunek Policji w Szczercowie.

Podobnie jak w kraju, główny obszar aktywności służb policyjnych powiatu stanowią działania
w zakresie Wydziału Ruchu Drogowego oraz zmagania z szeroko pojętą drobną przestępczością.
Wskaźniki przestępczości dla powiatu bełchatowskiego nie odbiegają znacząco od średnich
wskaźników dla województwa oraz kraju.
Dane statystyczne prezentujące poziom bezpieczeństwa na drogach powiatu przedstawiają
poniższe wykresy.
Wykres 20 Liczba zdarzeń na drogach powiatu bełchatowskiego w latach 2008–2013

1200
1000

1029

1007

955

848
784

771

800

Wypadki
Zabici

600

Ranni
Kolizje

400

287
215

200

272

271
181

194

187

243

235
173

166

216

23

13

14

23

18

15

2008

2009

2010

2011

2012

2013

0

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie
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Wykres 21 Liczba zdarzeń na drogach powiatu bełchatowskiego z podziałem na rodzaj dróg (łącznie w latach 2008–2013)

1600

1542

1465

1400
1178

1158

1200
1000

Wypadki
Zabici

800
600

512

441
342

400

227

195

200

Kolizje

365

327

Ranni

227
36

11

34

25

0
droga gminna

droga krajowa

droga powiatowa

droga
wojewódzka

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie

Tabela poniżej przedstawia liczbę zdarzeń odpowiednio w każdej gminie powiatu za okres od
2008 do 2013 roku.
Tabela 25 Liczba zdarzeń na drogach w gminach powiatu bełchatowskiego (łącznie w latach 2008–2013)

Jednostki

Wypadki

Zabici

Ranni

Kolizje

Ogółem

Bełchatów (M)

248

12

310

1573

1821

Bełchatów

109

14

145

445

554

Drużbice

99

12

158

388

487

Kleszczów

72

9

111

216

288

Kluki

50

7

80

208

345

Rusiec

62

12

87

217

279

Szczerców

116

15

180

459

575

Zelów (M)

41

2

56

171

212

Zelów (obszar

48

5

60

172

220

samorządowe

(obszar
wiejski)

wiejski)
Źródło: Dane Komenda Powiatowa Policji w Bełchatowie
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Ponadto na terenie powiatu działają takie jednostki jak Staż Miejska w Bełchatowie oraz Straż
Gminna w Szczercowie. Straż Miejska oraz Straż Gminna działają na podstawie przepisów zawartych
w Ustawie o strażach gminnych, do ich zadań należą głównie:


ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,



czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego – w zakresie określonym
w przepisach o ruchu drogowym,



współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia
obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz
innych miejscowych zagrożeń,



zabezpieczenie miejsca przestępstwa do momentu przybycia właściwych służb,



współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas
zgromadzeń i imprez publicznych,



doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania.

Straż Miejska w Bełchatowie rozpoczęła swoja działalność 1 lutego 1992 r. W roku 2013
wykonała 9294 interwencje w tym 4056 interwencji, które zostały zgłoszone przez mieszkańców.
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Wykres 22 Interwencje przeprowadzone przez Straż Miejską w Bełchatowie w 2013 r. z podziałem na rodzaje wykroczeń

Wykroczenia przeciwko porządkowi
i spokojowi publicznemu,
wykroczenia przeciwko instytucjom
państwowym, samorządowym i
społecznym
Wykroczenia przeciwko
bezpieczeństwu i porządkowi
komunikacji

1800
1602
1600

1400
Wykroczenia przeciwko
obyczajowości publicznej, zdrowiu,
mieniu

1200

1000

915

Wykroczenia przeciwko
urządzeniom użytku publicznego
761

800

678
614

600

Ustawa o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach/prawo
miejscowe w tym zakresie

491
435

400

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

200
Inne pozakodeksowe przepisy o
wykroczeniach

0

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania z działalności Straży Miejskiej w Bełchatowie za rok 2013

Do niestandardowych działań Straży Miejskiej w Bełchatowie należy akcja uruchamiania
pojazdów, zwłaszcza w okresie zimowym. W roku 2013 z pomocy skorzystano 248 razy, najczęściej
były to matki dowożące rano dzieci do szkół czy przedszkoli. Ponadto w okresie letnim prowadzone
są rowerowe patrole, zaś w okresie zimowym patrole prewencyjne w komunikacji miejskiej.
Jednostka prowadzi również profilaktykę szkolną, program przygotowuje Zespół ds. Nieletnich
i Profilaktyki Szkolnej w 2013 roku przygotowano pięć bloków tematycznych, w skład których
wchodziło 21 tematów szczegółowych.
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Wykres 23 Liczba osób uczestniczących w zajęciach profilaktycznych w 2013 r.
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2608
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370

Źródło: Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Bełchatowie za rok 2013

Od 2008 r. w Szczercowie działa Straż Gminna. Straż przeprowadza prelekcje dla dzieci
w wieku szkolnym, a także rodziców, dotyczące głównie bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
kontaktów z osobami nieznanymi oraz związane z problematyką agresji. Ponadto pomaga
w zabezpieczaniu imprez organizowanych na terenie gminy. W 2013 r. przeprowadziła 979
interwencji.
O bezpieczeństwo mieszkańców powiatu dba, obok policji, Komenda Powiatowa Państwowej
Straży Pożarnej w Bełchatowie. Zakres działalności straży pożarnej reguluje Ustawa o ochronie
przeciwpożarowej. Art. 1 tej ustawy oprócz przepisów ogólnych określa również zakres zadań,
których obowiązek wypełniania spoczywa na jednostkach PSP. Zgodnie ze wspomnianą ustawą
działalność jednostek PSP polega na realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia,
mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem
poprzez zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej lub innego
miejscowego zagrożenia, zapewnienie sił i środków do zwalczania pożaru, klęski żywiołowej lub
innego zagrożenia oraz prowadzenie działań ratowniczych.
Komenda Powiatowa PSP w Bełchatowie posiada do dyspozycji dwa obiekty budowlane:
strażnicę i budynek magazynowo-gospodarczy, a także plac ćwiczeń, wspinalnie, boisko sportowe
oraz salę do ćwiczeń sportowych.
Jednostka jest w posiadaniu czterech samochodów gaśniczych oraz sześciu pojazdów
specjalnych: trzy samochody operacyjne, samochód przeciwgazowo-dymowy, pojazd do ratownictwa
technicznego oraz samochód drabina. Ponadto w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej KP PSP
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w Bełchatowie znajduje się sekcja płetwonurków wchodząca w skład "Południowej Grupy
Nurkowej" województwa łódzkiego.
Działania podejmowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej
w Bełchatowie

w

zasadniczy

sposób

wpływają

na

ustabilizowanie

sytuacji

pożarowej

w podstawowych działach gospodarki w powiecie, a precyzyjne ustalenie przyczyn pożarów oraz
bieżąca ich analiza stanowi najistotniejszy pion działalności obok akcji przeciwpożarowych i eliminacji
zagrożeń w terenie.
Liczbę zdarzeń, do jakich doszło na terenie powiatu bełchatowskiego w latach 2008–2013
przedstawia tabela poniżej.
Tabela 26. Zestawienie liczby zdarzeń (pożary, miejscowe zagrożenia, alarmy fałszywe) na terenie powiatu
bełchatowskiego w latach 2008–2013

Rodzaj

Lata

zdarzenia

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Pożary

384

337

316

591

570

253

Miejscowe

752

656

773

648

647

758

57

60

35

38

43

35

1193

1053

1124

1277

1260

1046

zagrożenia
Alarmy
fałszywe
Ogółem

Źródło: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie

W sytuacjach nadzwyczajnych bełchatowską policję, straż pożarną, straż miejską i gminną
wspiera Referat ds. Zarządzania Kryzysowego.

2.3.

Finanse powiatu bełchatowskiego

2.3.1. Dochody i wydatki powiatu bełchatowskiego
Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, dochodami powiatu są:


dochody własne,



udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,



subwencja ogólna,
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dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu oraz wpłaty do zakładów
budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych powiatu,



dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej
zlecone powiatowi oraz inne zadania zlecone ustawami,



odsetki od środków finansowych powiatu, gromadzonych na rachunkach bankowych,



dochody z majątku powiatu.

Zgodnie z art. 4 Ustawy o samorządzie powiatowym, powiat wykonuje zadania publiczne
o charakterze ponadgminnym w zakresie:


edukacji publicznej,



promocji i ochrony zdrowia,



pomocy społecznej, w tym wspieranie rodziny i pieczy zastępczej,



polityki prorodzinnej,



wspierania osób niepełnosprawnych,



transportu zbiorowego i dróg publicznych,



kultury i ochrony dóbr kultury,



kultury fizycznej i turystyki,



geodezji, kartografii i katastru,



gospodarki nieruchomościami,



administracji architektoniczno-budowlanej,



gospodarki wodnej,



ochrony środowiska i przyrody,



rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego,



porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,



ochrony przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania powiatowego
magazynu

przeciwpowodziowego,

przeciwpożarowej

i

zapobiegania

innym

nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska,


przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy,



ochrony praw konsumenta,



utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów
administracyjnych,



obronności,



promocji powiatu,



współpracy z organizacjami pozarządowymi.
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Ustawy mogą nakładać na samorząd obowiązek wykonywania zadań zleconych z zakresu
administracji rządowej, a także z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów
powszechnych oraz referendów. Zadania z zakresu administracji rządowej powiat może wykonywać
także na podstawie porozumienia z organami tej administracji. Na wykonanie tych zadań powiat
otrzymuje środki finansowe.

2.3.2. Stan finansów powiatu w latach 2008–2013
Realizacja znacznej części zdefiniowanych celów

wymaga nakładów pieniężnych.

Podstawową pozycją finansową, która umożliwia aktywne działania finansowe jest nadwyżka
operacyjna – różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami powiatu. Kwota ta umożliwia bezpośrednie
inwestowanie, a także obsługę zewnętrznych komercyjnych źródeł finansowania inwestycji.
Wykres 24 Zmiany dochodów i wydatków powiatu bełchatowskiego w latach 2008–2013 (w PLN)
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Starostwa Powiatowego w Bełchatowie

Powyższy wykres obrazuje dochody i wydatki powiatu bełchatowskiego w latach 2008–2013.
Realizacja Strategii odbywać się będzie poprzez przygotowanie dokumentów operacyjnych. Dane te
będą podstawą prognoz finansowych na okres obowiązywania Strategii.
Poniższe tabele prezentują dane dotyczące finansów powiatu bełchatowskiego w latach
2008–2013 z podziałem na kategorie.
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Tabela 27. Dochody powiatu bełchatowskiego z podziałem na kategorie w latach 2008–2013

BIEŻĄCE

2008

2009

2010

2011

2012

2013

80 178 363,48

84 900 350,53

107 187 670,91

109 080 441,57

114 901 614,57

106 513 813,06

Rolnictwo i łowiectwo

71 270,50

41 000,00

16 540,00

29 563,70

24 728,00

brak pozycji

Leśnictwo

300 722,88

762 287,61

brak pozycji

327 849,25

341 948,84

354 604,27

Transport i łączność

368 044,01

241 872,23

50 263,00

22 674,66

114 935,78

85 273,62

Turystyka

brak pozycji

brak pozycji

brak pozycji

brak pozycji

brak pozycji

1 228,00

Gospodarka mieszkaniowa

1 027 516,91

460 615,33

303 204,55

605 630,04

343 567,36

321 294,04

420 129,00

485 113,86

484 068,51

1 784 719,29

1 442 145,46

1 376 106,45

Administracja publiczna

4 116 513,70

4 360 961,23

1 718 995,35

1 924 126,45

2 029 357,60

1 772 199,88

Urzędy naczelnych organów

brak pozycji

brak pozycji

28 141,13

brak pozycji

brak pozycji

brak pozycji

Ochrona narodowa

brak pozycji

brak pozycji

brak pozycji

brak pozycji

brak pozycji

3 993,91

Bezpieczeństwo publiczne

4 650 039,74

5 162 884,38

5 248 597,79

5 160 579,97

5 360 308,72

5 667 294,13

23 818 969,53

22 273 595,18

27 636 842,80

28 152 224,95

28 120 439,03

30 493 563,66

brak pozycji

brak pozycji

brak pozycji

brak pozycji

brak pozycji

209,71

1. Dochody ogółem

Działalność usługowa

władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz
sądownictwa

i ochrona przeciwpożarowa
Dochody od osób prawnych,
osób fizycznych i od innych
jednostek
Obsługa długu publicznego
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Różne rozliczenia

35 768 053,39

39 986 129,47

42 484 446,47

43 057 819,54

46 202 461,71

43 051 504,71

479 517,81

940 531,24

658 062,09

1 434 808,93

1 668 751,95

1 309 484,07

Ochrona zdrowia

2 082 316,27

2 614 496,55

3 314 371,46

3 712 039,08

4 072 137,49

4 669 650,56

Pomoc społeczna i pozostałe

6 235 050,72

6 525 202,19

7 350 459,74

8 595 195,14

8 804 987,68

9 102 650,59

782 225,00

963 502,34

1 053 505,83

1 002 096,66

911 419,78

741 416,49

4 272,10

brak pozycji

16 353 271,66

13 244 742,37

15 082 097,61

7 123 399,71

5 000,00

brak pozycji

brak pozycji

brak pozycji

brak pozycji

brak pozycji

48 721,92

brak pozycji

165 848,06

26 371354

382 327,56

439 939,26

brak pozycji

82 158,92

321 052,51

brak pozycji

brak pozycji

brak pozycji

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2. Dochody ogółem

2 595 634,52

9 943 620,12

4 616 508,29

3 390 354,57

2 376 827,35

2 727 054,43

Transport i łączność

1 742 283,12

7 792 289,93

1 743 195,46

737 923,20

698 356,95

2 066 547,73

0,00

0,00

brak pozycji

brak pozycji

brak pozycji

brak pozycji

Działalność usługowa

6 000,00

14 000,00

brak pozycji

brak pozycji

brak pozycji

4 999,00

Gospodarka mieszkaniowa

39 999,40

154 461,70

155 394,50

42 425,24

149 666,70

brak pozycji

Oświata i wychowanie

zadania w zakresie polityki
społ.
Edukacyjna opieka
wychowawcza
Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska
Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
Kultura fizyczna
Pozostałe
MAJĄTKOWE

Leśnictwo
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Administracja publiczna

26 000,00

55,00

brak pozycji

brak pozycji

2 230,00

brak pozycji

Bezpieczeństwo publiczne

27 900,00

818 871,00

230 000,00

89 999,00

10 000,00

brak pozycji

0,00

0,00

465 891,08

55 029,26

269 300,00

39 201,50

Oświata i wychowanie

509 600,00

682 528,28

1 351 693,25

brak pozycji

brak pozycji

381 537,20

Gospodarka komunalna

0,00

brak pozycji

brak pozycji

brak pozycji

brak pozycji

234 769,00

Pomoc społeczna

218 652,00

92 246,92

8 000,00

7 500,00

61 120,00

brak pozycji

Edukacyjna opieka

25 200,00

389 167,29

brak pozycji

brak pozycji

brak pozycji

brak pozycji

0,00

brak pozycji

662 334,00

2 457 477,87

1 186 153,70

brak pozycji

82 773 998,00

94 843 970,65

111 804 179,2

112 470 796,14

117 278 441,92

109 240 867,49

i ochrona przeciwpożarowa
Różne rozliczenia

i ochrona środowiska

wychowawcza
Kultura fizyczna
RAZEM (1+2)

Źródło: Dane Starostwa Powiatowego w Bełchatowie
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Tabela 28. Wydatki powiatu bełchatowskiego z podziałem na kategorie w latach 2008–2013

Kategoria

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Rolnictwo i łowiectwo

101 270,50

71 000,00

46 540,00

59 563,70

54 728,00

30 000,00

Leśnictwo

460 753,98

926 063,20

509 048,52

520 478,32

543 246,74

562 250,63

Górnictwo i kopalnictwo

brak pozycji

0,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

Transport i łączność

6 584 716,58

16 145 067,40

10 130 912,50

9 311 762,43

10 314 522,89

11 455 938,14

8 723,63

8 754,37

8 857,75

8 717,50

15 697,00

24 195,56

1 015 889,74

447 507,43

299 907,28

670 105,58

393 636,03

2 265 260,09

426 072,00

498 196,00

483 912,00

1 412 738,51

1 631 289,06

1 300 952,14

11 149 560,87

11 902 590,52

12 405 822,21

12 811 784,62

13 580 103,01

12 674 072,38

brak pozycji

brak pozycji

28 141,13

brak pozycji

brak pozycji

brak pozycji

Ochrona narodowa

brak pozycji

brak pozycji

brak pozycji

brak pozycji

brak pozycji

3 993,91

Bezpieczeństwo publiczne

4 777 317,86

6 096 187,16

6 001 807,23

5 380 506,38

5 689 674,12

5 696 808,08

Obsługa długu publicznego

727 528,31

830 543,69

767 140,43

1 011 707,41

997 754,72

803 296,26

Różne rozliczenia

965 446,88

997 897,00

2 029 504,00

1 473 227,93

4 519 379,00

3 199 711,00

31 402 772,62

34 211 305,55

37 129 602,41

39 054 507,95

42 411 022,06

36 666 481,00

68 500,00

30 000,00

30 740,00

34 190,00

29 900,00

30 000,00

Turystyka
Gospodarka mieszkaniowa
Działalność usługowa
Administracja publiczna
Urzędy naczelnych organów
władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz
sądownictwa

i ochrona przeciwpożarowa

Oświata i wychowanie
Szkolnictwo wyższe
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Ochrona zdrowia

2 131 910,40

2 911 704,98

4 056 696,25

4 231 867,81

4 605 876,87

4 805 269,81

Pomoc społeczna i pozostałe

6 235 050,72

13 981 222,84

15 102 410,01

17 016 441,66

18 267 483,00

18 022 659,25

6 553 912,88

7 573 659,64

8 002 584,15

9 261 354,08

9 081 096,06

7 695 760,24

zadania w zakresie polityki
społ.
Edukacyjna opieka
wychowawcza
Gospodarka komunalna

4 660,00

349 158,92

7 908 288,47

7 916 454,48

10 252 084,97

9 943 256,72

191 363,14

491 429,62

287 115,38

252 554,66

281 554,27

244 460,52

Kultura fizyczna i sport

335 629,65

2 347 499,90

6 373 576,57

741 340,70

2 240 252,80

1 898 145,46

RAZEM

79 899 847,74

99 819 787,22

111 602 606,29

111 171 303,72

124 909 300,11

117 322 511,19

z tego wydatki bieżące

71 413 679,73

81 243 880,16

93 853 540,30

101 185 436,00

113 094 695,08

105 813 225,09

z tego wydatki majątkowe

8 486 168,01

18 575 907,06

17 749 065,99

9 985 867,72

11 814 605,03

11 509 286,10

i ochrona środowiska
Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego

Źródło: Dane Starostwa Powiatowego w Bełchatowie
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2.4.

Wyniki konsultacji społecznych prowadzonych w formie badania
ankietowego, zogniskowanych wywiadów grupowych oraz spotkań
z mieszkańcami powiatu w poszczególnych gminach

Uzupełnieniem analizy sytuacji społeczno-gospodarczej powiatu w oparciu o dane
statystyczne były badania własne zespołu ds. przygotowania strategii, mające na celu jak największe
uspołecznienie założeń Strategii oraz wzbogacenie obrazu sytuacji o opinie włodarzy, przedstawicieli
biznesu, instytucji publicznych, organizacji pozarządowych i mieszkańców.

2.4.1. Struktura próby


Badanie ankietowe

Celem badania ankietowego było zebranie informacji o problemach, oczekiwaniach
oraz potrzebach obywateli powiatu bełchatowskiego. Kwestionariusz badania ankietowego oraz
badane obszary wychodzą naprzeciw istotnym kwestiom dotyczącym powiatu i jego rozwoju.
W

badaniu

ankietowym

możliwość

udziału

mieli

wszyscy

mieszkańcy

powiatu

bełchatowskiego. Kwestionariusz był dostępny w formie online na oficjalnej stronie internetowej
Starostwa Powiatowego, w formie papierowej w Starostwie oraz urzędach gmin. Na terenie powiatu
bełchatowskiego konsultacje społeczne przeprowadzali również ankieterzy.
Ankiety obejmowały 13 pytań (11 zamkniętych oraz 2 pytania otwarte). W wybranych pytaniach
o charakterze zamkniętym uwzględniono odpowiedź „inne”, pozwalającą na podanie odpowiedzi, która
nie znalazła się w zestawieniu. W ankiecie znalazły się również pytania ze skalą odpowiedzi.
W opracowaniu ankiet, w części pytań odpowiedzi mogą nie sumować się do 100%. Wpływ
na to ma nieudzielanie przez respondentów odpowiedzi na wszystkie pytania. Wśród wykresów są
również takie, gdzie wynik może przekroczyć wartość 100%, wiąże się to możliwością udzielenia
więcej niż jednej odpowiedzi na pytanie.
W badaniu wzięło udział 348 osób. W celu scharakteryzowania grupy osób objętych
badaniem na końcu każdej ankiety zamieszczono metryczkę. Respondenci odpowiadali na pytania
dotyczące płci, wieku, wykształcenia, aktywności zawodowej oraz związku z powiatem
bełchatowskim.
Wykres poniżej prezentuje strukturę płci grupy badawczej. Większość respondentów,
biorących udział w badaniu stanowiły kobiety. Przewaga liczebna była znaczna, udział mężczyzn
w badaniu wynosił tylko 37%.
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Wykres 25 Struktura płci respondentów

Płeć respondentów

128
Kobieta

208

Mężczyzna

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania ankietowego

Najwięcej respondentów należało do osób w przedziale wiekowym 31-40 lat (98 osób) oraz
20-30 lat (82 osoby), stanowili oni ponad 50% wszystkich ankietowanych. Najmniejszą grupę
stanowiły osoby powyżej 60 lat (1,5%). Można zauważyć dużą dysproporcję pomiędzy liczbą osób
ankietowanych przed i po 40 roku życia. Pierwsze trzy grupy wiekowe stanowiły 70% wszystkich
ankietowanych. W przypadku czwartej grupy wiekowej (41-50) widać znaczny spadek liczby
ankietowanych (o 56%), dwie ostatnie grupy stanowiły już tylko 10% respondentów.
Wykres 26 Struktura wiekowa respondentów

Wiek respondentów
98
100
80
60

82
61

55
34

40
20

Liczba respondentów
5

0
do 19 lat 20-30 lat 31-40 lat 41-50 lat 51-60 lat

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania ankietowego
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Dominującą grupę badanych pod względem wykształcenia stanowiły osoby z wyższym
wykształceniem (56%). Biorąc pod uwagę, iż w badaniu udział brało 61 osób poniżej 19 lat , 70% osób
w pozostałych grupach wiekowych miało wyższe wykształcenie. Osoby z wykształceniem
ponadgimnazjalnym i gimnazjalnym stanowiły kolejno 22% i 12% wszystkich respondentów. Najmniej
liczną grupą ankietowanych były osoby z wykształceniem zawodowym i podstawowym (razem 6%).
Wykres 27 Struktura wykształcenia respondentów

Wykształcenie respondentów
194
200
150
75

100
50

43
2

19

Liczba respondentów

0

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania ankietowego

Analizując

grupę

respondentów

pod

względem

aktywności

zawodowej

można

zaobserwować, iż dominującą grupę stanowiły osoby deklarujące posiadanie zatrudnienia (66%).
Reprezentanci osób uczących się i studentów stanowili 23% ankietowanych. Nieliczną grupą pomimo
bardzo wysokiego bezrobocia w powiecie byli respondenci bez zatrudnienia (tylko 17 osób). Niewielu
przedstawicieli w badaniu mieli także przedsiębiorcy, emeryci oraz rolnicy. Prawie 5 % respondentów
zadeklarowało przynależność do dwóch grup, były to głównie osoby uczące się lub studiujące
i jednocześnie posiadające zatrudnienie.

95

Strategia Rozwoju Powiatu Bełchatowskiego na lata 2015–2020
25 czerwca 2015
Wykres 28 Struktura aktywności zawodowej respondentów

Aktywność zawodowa respondentów
229

250
200
150
82

100
50

13

10

6

17

Liczba respondentów

0

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania ankietowego

Osoby zamieszkujące teren powiatu bełchatowskiego byli największą grupą respondentów
(271 wskazań). Znaczna część ankietowanych osób zadeklarowała także powiat bełchatowski jako
miejsce zatrudnienia (141 wskazań).
Wykres 29 Związek respondentów z terenem powiatu bełchatowskiego

Związek respondentów z terenem powiatu
bełchatowskiego
300

271

250
200

141

150
100

49

40

50
0

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania ankietowego
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Wywiady grupowe

Zrealizowano cztery wywiady grupowe, wzięło w nich udział łącznie 16 osób – rekrutujących się
wśród pracowników Starostwa Powiatowego w Bełchatowie oraz urzędów gmin.


Konsultacje społeczne

Zrealizowano siedem spotkań w ramach konsultacji społecznych, wzięło w nich udział 30
osób. Niestety spotkania konsultacyjne nie cieszyły się dużym zainteresowaniem, pomimo informacji
o ich terminach w Starostwie i gminach, a także telefonicznych zaproszeń skierowanych do
organizacji, instytucji z terenów poszczególnych gmin. Znaczna część uczestników to osoby
reprezentujące organizacje pozarządowe, czy też działające społecznie.

2.4.2. Analiza wyników


Ocena powiatu – warunki życia

W badaniu ankietowym poproszono respondentów o ocenę każdej z gmin pod określonymi
względami. Wyszczególniono 25 elementów, respondenci mogli podać również własne propozycje.
Oceny dokonywano w pięciostopniowej skali: „bardzo dobrze”, „dobrze”, „ani dobrze, ani źle”, „źle”,
„bardzo źle”.
Respondenci ocenili warunki życia w powiecie bełchatowskim jako zadowalające. Najlepiej
oceniona została dostępność placówek szkolnych oraz sieć energetyczna. Na dobry stan sieci
energetycznej wpływa występowanie na terenie powiatu elektrowni. Najniżej ocenione zostały stan
nawierzchni dróg oraz transport publiczny (jednym ze wskazań respondentów był brak dworca PKS).
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Wykres 30 Ocena powiatu – warunki życia

Ocena powiatu - warunki życia
4
Warunki mieszkaniowe
3,5

Bezpieczeństwo publiczne
mieszkańców
Dostępność placówek szkolnych

3
Dostępność punktów usługowohandlowych
Stan nawierzchni dróg
2,5
Sieć wodociągowa i kanalizacyjna
Sieć energetyczna

2

Sieć telekomunikacyjna
1,5

Baza noclegowa i gastronomiczna
Transport publiczny

1

Stan środowiska naturalnego
System segregacji odpadów

0,5
Czystość i porządek na terenie
gminy
0
Liczba wskazań

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania ankietowego

Respondenci wskazali na złą sytuację opieki zdrowotnej w powiecie bełchatowskim. Zarówno
jakość jak i dostępność do służby zdrowia wymaga poprawy. Niekorzystnie ocenili również opiekę
społeczną.
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Wykres 31 Ocena opieki zdrowotnej, społecznej oraz oferty kulturalnej i sportowo-rekreacyjnej

Ocena powiatu
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3
Opieka zdrowotna
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Opieka społeczna

1,5

Oferta kulturalna

1

Oferta sportowo-rekreacyjna

0,5
0
1-bardzo źle, 2-źle, 3-ani źle ani dobrze, 4-dobrze,
5-bardzo dobrze
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania ankietowego

Wyniki badań ankietowych znajdują pokrycie w wypowiedziach uczestników konsultacji
społecznych oraz wywiadów grupowych. Uczestnicy spotkań pozytywnie wypowiadali się o jakości
życia w powiecie. Najniżej ocenianymi obszarami były: stan dróg w powiecie oraz transport publiczny.
Jednocześnie należy zaznaczyć, iż respondenci wskazywali, że systematyczne zmniejszanie liczby linii
autobusowych oraz ich częstotliwości wynika w dużej mierze z małej popularności tego środka
transportu – dość duża liczba samochodów na gospodarstwo domowe. Opieka zdrowotna podczas
wywiadów oraz konsultacji społecznych została oceniona pozytywnie. Należy zwrócić uwagę, iż część
problemów związanych z tą sferą ma charakter centralny, nie zaś lokalny. Również opieka społeczna
podczas badania jakościowego uzyskała dobrą opinię – istniejący system działa zgodnie ze swoim
statutem oraz wykonuje zadania przewidziane dla niego. Podczas konsultacji społecznych w gminach
wskazywano jedynie, iż system opieki społecznej odpowiada na potrzeby, problemy ludzi, którzy sami
zgłaszają się po pomoc. Brak jest działań dla osób oraz rodzin, które o wsparcie sami nie proszą,
a obiektywnie go potrzebują.


Ocena powiatu – otoczenie, warunki do prowadzenia biznesu

Kolejną kwestią, o którą pytano badanych były warunki dla prowadzenia oraz rozwoju
biznesu. Nie wszystkie elementy wpływające na prowadzenie i rozwój biznesu są możliwe do
zaprojektowania oraz wdrażania na terenie powiatu. Zarówno podczas badania ankietowego, jak
i spotkań konsultacyjnych oraz wywiadów zwracano uwagę na mało zróżnicowany lokalny rynek
pracy. Przyciągnięcie nowych inwestorów oferujących miejsca pracy oraz położenie większego
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nacisku na wspieranie małego i średniego biznesu to wyzwania, przed którymi stoi powiat
bełchatowski.
Przy ocenie otoczenia oraz warunków dla prowadzenia i rozwoju biznesu respondenci ocenili
najniżej lokalny rynek pracy, czyli możliwość znalezienia pracy na terenie powiatu. Uzasadnieniem
takich wskazań jest zapewne duża liczba osób bezrobotnych w powiecie, wyższa niż
w pozostałych powiatach zlokalizowanych na terenie województwa. Dodatkowym czynnikiem
wpływającym na ocenę jest mało zróżnicowany rynek pracy, małe zapotrzebowanie na specjalistów
z wykształceniem wyższym. Najwyżej, na zadowalającym poziomie respondenci ocenili organizację
przestrzeni publicznej, warunki prowadzenia działalności gospodarczej oraz dostęp do Internetu.
Ocenę powiatu, w opinii ankietowanych, pod względem otoczenia oraz warunków dla
prowadzenia i rozwoju biznesu prezentuje wykres poniżej.
Wykres 32 Ocena powiatu – otoczenie, warunki dla prowadzenia i rozwoju biznesu
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania ankietowego
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Atuty powiatu bełchatowskiego

W badaniu ankietowym oraz podczas konsultacji i wywiadów pytano o główne atuty powiatu
bełchatowskiego.
Respondenci w badaniu ankietowym mogli wskazać max. 3 najważniejsze ich zdaniem atuty
z 9 możliwych do wyboru. Najistotniejszymi atutami okazały się korzystne położenie wobec dróg
powiatu (163 wskazania) oraz walory krajobrazowe i przyrodnicze (137 wskazań). Za mocne strony
powiatu bełchatowskiego uznano również rezerwy terenów na cele inwestycyjne (121 wskazań) oraz
rozbudowaną infrastrukturę sportowo-rekreacyjną (117 wskazań). Respondenci nie uznali dużego
nasycenia powiatu małymi i średnimi przedsiębiorstwami jako istotny atut, większych korzyści
upatrują w nowych inwestycjach. Dostęp do usług medycznych został oceniony najniżej (tylko 28
wskazań). Tożsame obszary wskazywano podczas badania jakościowego za najważniejsze atuty
uznając korzystne położenie oraz rezerwy terenów na cele inwestycyjne. Z nieco większym
sceptycyzmem podchodzono do walorów krajobrazowych i przyrodniczych terenu powiatu.
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Wykres 33 Atuty powiatu bełchatowskiego
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0
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania ankietowego

W ankiecie pytano również o największe szanse rozwojowe powiatu bełchatowskiego.
Respondenci mogli wskazać max. 3 najważniejsze obszary z 6 możliwych do wyboru. Jako
najistotniejszą wybrano absorpcję środków z UE (68%). Ważny okazał się także rozwój małej
przedsiębiorczości (45%) oraz przeznaczenie obszarów pod inwestycje (42%). Mimo iż w powiecie
występuje duże nasycenie małymi i średnimi przedsiębiorstwami nie stanowią one obecnie istotnego
elementu gospodarki powiatu i nie tworzą miejsc pracy.
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Wykres 34 Szanse rozwojowe dla powiatu bełchatowskiego
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Wypowiedzi podczas zogniskowanych wywiadów grupowych oraz konsultacji społecznych
wskazały na podobne szanse rozwojowe dla powiatu. Podczas spotkań mówiono o konieczności
skutecznego aplikowania o środki unijne, ale również o konieczności pracy nad urozmaiceniem rynku
pracy w powiecie, a co za tym idzie przyciągnięcie inwestorów i dywersyfikacji zatrudnienia na inne
branże poza wydobywczą i energetyczną. Wskazywano również na potrzebę wspierania małej
przedsiębiorczości oraz rynku usług.


Obszary wymagające rozwoju

Poproszono ankietowanych o wybranie pięciu obszarów najpilniejszych do realizacji
w powiecie bełchatowskim. Najwięcej wskazań otrzymały: poprawa infrastruktury drogowej (235
wskazań), poprawa jakości służby zdrowotnej (207 wskazań), poprawa warunków do rozwoju
przedsiębiorczości (152 wskazania), wsparcie aktywności gospodarczej i zawodowej mieszkańców
powiatu (146 wskazań), inwestycje gospodarcze (121 wskazań). Rozwój wybranych obszarów mógłby
poprawić jakość życia mieszkańców oraz zmniejszyć bezrobocie poprzez powstanie nowych miejsc
pracy oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych mieszkańców. Jako obszar, który najmniej wymaga
pilnej realizacji respondenci wybrali rozwój rolnictwa (54 wskazania).
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Wykres 35 Obszary wymagające rozwoju
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Uczestnicy wywiadów oraz konsultacji społecznych wskazywali na tożsame obszary
wymagające rozwoju. Mówiono o potrzebach: poprawy infrastruktury drogowej i warunków do
rozwoju przedsiębiorczości oraz wsparcia aktywności gospodarczej, zawodowej. Wskazywano
również na potrzebę bardziej efektywnej współpracy pomiędzy sektorem biznesu, a edukacyjnym.
Wymaga to jednak przede wszystkim zwiększenia różnorodności rynku pracy, przyciągnięcia nowych
inwestorów, z którymi można będzie podejmować współpracę – staże, praktyki dla uczniów,
wzbogacenie programu o zajęcia praktyczne u potencjalnego pracodawcy.


Ocena dotychczasowych inwestycji

W badaniu ankietowym proszono respondentów o określenie stopnia zadowolenia
z inwestycji dotychczas zrealizowanych na terenie powiatu bełchatowskiego. Znaczna grupa
104

Strategia Rozwoju Powiatu Bełchatowskiego na lata 2015–2020
25 czerwca 2015
badanych (70%) uważa, iż inwestycje zrealizowane dotychczas na terenie powiatu bełchatowskiego
były przydatne, jednak niewystarczające. Niemal 15% ankietowanych wskazało, iż inwestycje są mało
przydatne, zaś 10% iż inwestycje są wystarczające.
Wykres 36 Ocena inwestycji zrealizowanych na terenie powiatu bełchatowskiego

Ocena inwestycji zrealizowanych na terenie
powiatu bełchatowskiego
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania ankietowego

Uczestnicy badań jakościowych również wskazywali, iż większość zrealizowanych inwestycji
w powiecie była zasadna, jednak nadal potrzeby przekraczają możliwości budżetowe powiatu oraz
gmin. Podkreślono jednocześnie, iż część poczynionych inwestycji nie spełnia swojej roli, przykładem
może być oczyszczalnia ścieków w Klukach.


Uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych i społeczno-rekreacyjnych

W badaniu ankietowym pytano o częstotliwość uczestnictwa przez respondentów
w wydarzeniach kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych organizowanych na terenie powiatu. Aż 44%
respondentów rzadko bierze udział w wydarzeniach tego typu. Z drugiej strony 40% często
uczestniczy w życiu kulturalno-rekreacyjnym. Rozkład odpowiedzi prezentuje wykres poniżej:
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Wykres 37. Częstotliwość udziału w wydarzeniach kulturalnych i sportowo rekreacyjnych

Częstotliwość udziału w wydarzeniach
kultularnych i sportowo-rekreacyjnych
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Uczestnicy badania jakościowego, wśród których byli również organizatorzy imprez
kulturalnych i rekreacyjno-sportowych, wskazywali, iż w powiecie nie ma znacznej aktywności
mieszkańców w tym obszarze. Stopniowej zmiany wymaga zmiana postaw wśród mieszkańców –
jednym z filarów takiej zmiany i aktywizacji osób w różnym wieku wokół wydarzeń kulturalnych
i społeczno-rekreacyjnych są organizacje pozarządowe.


Słabe strony powiatu bełchatowskiego

Respondenci zostali poproszeni o wskazanie max. 3 z 6 możliwych słabych stron powiatu
bełchatowskiego. Najsłabszym aspektem powiatu wybrano wysoką stopę bezrobocia (65%).
Respondenci wskazali na brak miejsc pracy na terenie powiatu, zbyt małe wsparcie nowo otwartych
przedsiębiorstw, które mogłyby tworzyć miejsca pracy. Jako kolejne słabe strony wskazano
przeciążony układ drogowy (57%), uzależnienie rynku pracy od sektora wydobywczego
i energetycznego (52%). Istnieje obawa przed zwiększeniem się bezrobocia oraz pogorszeniem jakości
życia mieszkańców w przypadku wykorzystania całych zasobów złoża węgla. Rozkład odpowiedzi
prezentuje wykres poniżej:
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Wykres 38 Słabe strony powiatu bełchatowskiego
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Kolejne pytanie dotyczyło największych zagrożeń dla rozwoju powiatu bełchatowskiego,
respondenci mogli wskazać max. 3 z 10 możliwych do wyboru. Znaczna grupa ankietowanych (67%)
wskazała na wzrost bezrobocia, frustracji społecznych oraz ubożenie społeczeństwa. Prawie połowa
respondentów za największe zagrożenie uważa zmniejszającą się liczbę urodzeń i starzenie
społeczeństwa, zjawisko to pogłębi rosnące z roku na rok obciążenie demograficzne. Jako kolejne
zagrożenia wskazano nieodnawialność wykorzystywanych źródeł energii, silną konkurencję
inwestycyjną w rejonie oraz zwiększoną konkurencję na rynku energii, otwarcie polskiego rynku na
podmioty zagraniczne (po ok. 25 %). Najmniejsza grupa respondentów wskazała na wzrost znaczenia
alternatywnych źródeł energii dla dominującego w powiecie węgla (9%). Wykres poniżej prezentuje
udzielone odpowiedzi:
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Wykres 39 Największe zagrożenia dla rozwoju powiatu bełchatowskiego
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W ankiecie proszono również wskazanie tych celów zawartych w „Strategii Rozwoju Powiatu
Bełchatowskiego na lata 2005-2015”, które powinny być kontynuowane. Respondenci wybierali
odpowiedź od 1 do 5, gdzie 1 – oznaczało potrzebę rezygnacji z celu, zaś 5 – potrzebę kontynuacji
działań wspierających realizację celu. Wszystkie wybrane cele otrzymały średnio odpowiedzi zawarte
w skali pomiędzy 3, a 4. Jako najistotniejsze wskazano wykorzystanie potencjału gospodarczego
powiatu (elektrownia, kopalnia, strefa przemysłowo – technologiczna) oraz niwelowanie rozbieżności
społecznych wynikających z wzrostu bezrobocia, co przedstawia poniższy wykres:
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Wykres 40 Ocena potrzeby kontynuacji celów zawartych w Strategii Rozwoju Powiatu Bełchatowskiego na lata
2005–2015

Potrzeba kontynuacji celów zawartych w Strategii
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wynikających z wzrostu bezrobocia
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celem wzrostu wykształcenia
mieszkańców powiatu oraz
zwiększenia ich szans na rynku pracy
Rozwój w zgodzie z ochroną lokalnych
walorów środowiskowych
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Zebrane w badaniu ankietowym informacje znalazły potwierdzenie w opiniach uczestników
wywiadów oraz spotkań konsultacyjnych. W wypowiedziach uczestników wielokrotnie pojawiał się
temat lokalnego rynku pracy – jego niedostatecznego zróżnicowania oraz powiązanego z nim
poziomu bezrobocia, a także emigracji młodych ludzi poza granice powiatu ze względu na brak
wystarczającej liczby specjalistycznych stanowisk pracy.


Ocena pracy urzędników

W ankiecie zapytano o to, z jakich źródeł najczęściej czerpią informacje o działaniach
podejmowanych przez władze powiatu bełchatowskiego i wydarzeniach lokalnych. Głównymi
źródłami informacji wśród respondentów okazały się strona internetowa powiatu bełchatowskiego
(63%), prasa lokalna (52%). Istotne są również plakaty i ulotki (32%) oraz portal społecznościowy
Facebook (30%). Najmniej osób czerpało informacje ze spotkań lokalnych społeczności (8%). Rozkład
odpowiedzi przedstawia wykres poniżej:
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Wykres 41 Źródła informacji o działaniach władz i wydarzeniach lokalnych
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W ostatnim pytaniu w ankiecie respondenci dokonywali oceny pracowników Starostwa
Powiatowego w Bełchatowie. Dokładnie połowa respondentów oceniła pracę urzędników jako
„dobrą”. Pozostała część respondentów wskazała pracę urzędników jako: „bardzo dobra” – 18%,
„zła” – 18%, „ bardzo zła” – 9%.
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Wykres 42 Ocena pracy urzędników
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62

62
Bardzo dobrze
Dobrze
Źle
174

Bardzo źle

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania ankietowego

Uczestnicy konsultacji społecznych wskazywali, iż ze strony urzędników liczyliby na większą
otwartość na współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz traktowanie ich jak partnerów do
rozmów, podejmowania działań, nie zaś jak petentów. Wartą rozważenia inicjatywą byłby newsletter
kierowany do organizacji pozarządowych w powiecie, który mógłby również pełnić rolę platformy do
kontaktów, nawiązywania partnerstw publiczno-prywatnych.

2.5.

Strategia Rozwoju Powiatu Bełchatowskiego na lata 2015–2020, a inne
dokumenty strategiczne

Istotnym elementem prognozowania strategicznego jest zapewnienie spójności celów
rozwoju wyznaczonych w dokumentach strategicznych opracowanych na poziomie krajowym i UE.
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Rysunek 5 Powiązanie Strategii Rozwoju Powiatu Bełchatowskiego na lata 2015–2020 z dokumentami strategicznymi
szczebla europejskiego, krajowego, regionalnego i lokalnego
Strategia UE EUROPA 2020

Krajowy Program Reform

Strategia Rozwoju Kraju

Umowa Partnerstwa

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego
2010-2020

Strategia Rozwoju Województwa
Łódzkiego 2020

Stratega Rozwoju Powiatu
Bełchatowskiego

Strategie gminne

Źródło: Opracowanie własne na podstawie analizy danych zastanych

Podczas tworzenia Strategii brano pod uwagę założenia dokumentów nadrzędnych. Strategia
w swoich założeniach uwzględnia najbardziej istotne kierunki rozwoju zarysowane w dokumentach
wyższego szczebla.
Cele, obszary problemowe oraz kierunki rozwoju analizowanych strategii prezentuje poniższa
tabela:
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Tabela 29 Zestawienie dokumentów strategicznych wraz z ich celami, obszarami problemowymi oraz zarysowanymi
kierunkami rozwoju

Nazwa dokumentu

Cele

Główne obszary

Kierunki rozwoju

problemowe
Strategia Europa
2020

 Rozwój gospodarki

 Wysoki deficyt

 Infrastruktura

opartej na wiedzy

strukturalny finansów

dla wzrostu

i innowacjach (ang.

publicznych,

zrównoważonego;

smart growth)
 Promowanie
gospodarki
zrównoważonej –

 Niedostateczny ogólny

 Innowacyjność dla

poziom wydatków

wzrostu

inwestycyjnych,

inteligentnego;

 Nadmierne obciążenia

 Aktywność dla

mniej obciążającej

regulacyjne

wzrostu sprzyjającego

środowisko,

i administracyjne,

włączeniu

efektywniej,

 Niski poziom podaży

wykorzystującej

pracy połączony

zasoby, a zarazem

z nieadekwatną jej

konkurencyjnej

strukturą,

(ang. sustainable
growth),
 Wzmacnianie
gospodarki

społecznemu.

 Niedostateczny poziom
zdolności
innowacyjnych
przedsiębiorstw.

charakteryzującej
się wysokim
zatrudnieniem oraz
spójnością
ekonomiczną,
społeczną
i terytorialną (ang.
inclusive growth).
Strategia Rozwoju
Kraju 2020

 Wzmocnienie
i wykorzystanie
gospodarczych,
społecznych
i instytucjonalnych

 Nierównowaga
finansów publicznych,
 Nieefektywne
instytucje publiczne,
 Nadmiar, niejasność
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 Przekształcenia
instytucjonalne
utrwalające sprawne
państwo,
 Efektywny rozwój
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potencjałów

i niestabilność

społeczno-

zapewniających

przepisów prawnych,

gospodarczy i wysoka

wysoką jakość życia
oraz szybszy rozwój
kraju.

 Niski poziom kapitału
społecznego,
 Niekonkurencyjna

konkurencyjność
gospodarki,
 Spójność społeczno-

struktura oraz poziom

gospodarcza

innowacyjności polskiej

i terytorialna.

gospodarki,
 Niesprzyjające warunki
prowadzenia
działalności
gospodarczej,
 Niska jakość systemu
edukacji
 Niska aktywność,
zawodowa osób 55+,
 Niska mobilność
kapitału ludzkiego,
 Słabo rozwinięta
infrastruktura
transportowa,
 Niezrównoważona
gospodarka
energetyczna kraju,
 Ograniczony dostęp do
opieki lekarskiej,
 Niska jakość
zagospodarowania
przestrzennego.
Krajowa Strategia

 Efektywne

 Niskie wartości

 Wspomaganie

Rozwoju

wykorzystanie

wskaźników

wzrostu

Regionalnego 2010–

potencjałów

określających poziom

konkurencyjności

2020: Regiony,

rozwojowych dla

konkurencyjności

regionów,
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Miasta, Obszary

osiągania celów

i perspektywy

wiejskie

rozwoju kraju.

rozwojowej.

 Budowanie spójności
terytorialnej,
 Przeciwdziałanie
marginalizacji
obszarów
problemowych,
 Tworzenie warunków
ku realizacji działań
rozwojowych.

Strategia Rozwoju

 Określa wizję

 Niski poziom rozwoju

 Zaawansowana

Województwa

rozwoju, cele oraz

gospodarczego

gospodarka wiedzy

Łódzkiego 2020

główne sposoby ich

w stosunku do innych

i innowacji,

osiągania

regionów UE,

w kontekście

 Niskie nakłady na B+R,

występujących

 Niedorozwój sektora

uwarunkowań,

 Nowoczesny kapitał
ludzki i rynek pracy,
 Zintegrowane

usług poza miastami na

środowisko

prawach powiatu,

przedsiębiorczości dla

 Słaba dynamik
procesów

rozwoju gospodarki,
 Wysoki poziom

restrukturyzacji

kapitału społecznego

gospodarki wielu miast

i silne społeczeństwo

regionu,

obywatelskie,

 Brak istotnych

 Wysoki standard

przeobrażeń

i dostęp do usług

strukturalnych

publicznych,

w rolnictwie,
 Najgorsze w kraju

 Reintegracja
społeczna grup

wskaźniki dot. poziomu

wykluczonych lub

zdrowotności

zagrożonych

społeczeństwa,

wykluczeniem

 Niski poziom kapitału
ludzkiego
i społecznego,
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społecznym,
 Wysoka jakość
i dostępność

Strategia Rozwoju Powiatu Bełchatowskiego na lata 2015–2020
25 czerwca 2015
 Proces depopulacji
ośrodków miejskich,

infrastruktury
transportowej

 Słaby poziom

i technicznej,

identyfikacji

 Wysoka jakość

mieszkańców

środowiska

województwa

przyrodniczego,

z regionem,
 Zróżnicowanie
regionalne pod
względem dostępności
edukacji przedszkolnej,
 Słaby poziom
identyfikacji
mieszkańców
województwa
z regionem,
 Zróżnicowanie
regionalne pod
względem dostępności
edukacji przedszkolnej,
 Niedopasowanie
struktury kształcenia
do potrzeb
nowoczesnego rynku
pracy,
 Niewykorzystanie
potencjału
kulturowego do
budowania przewag
konkurencyjnych,
 Brak dostępności do
podstawowych usług
kultury na wielu
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 Zrównoważony
system osadniczy.
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obszarach wiejskich,
 Zanieczyszczenie wód,
 Zagrożenie
powodziowe,
 Problemy związane
z gospodarką
odpadami,
 Zanieczyszczenie
powietrza,
 Zagrożenie hałasem
komunikacyjnym,
 Nieprzystosowanie
struktur
organizacyjnych wielu
urzędów gmin do
planowania rozwoju
i zarządzania,
 Brak nowoczesnych
metod zarządzania
zasobami ludzkimi
w urzędach gmin,
 Brak w wielu gminach
miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego,
 Niski poziom
planowania finansów
i inwestycji
w perspektywie
wieloletniej,
 Słabe zaplecze
instytucjonalne
w sferze organizacji
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pozarządowych,
 Ograniczona zdolność
władz lokalnych do
współpracy
z organizacjami
pozarządowymi,
 Brak współpracy władz
samorządowych
w tworzeniu projektów
zintegrowanych
o znaczeniu
ponadlokalnym,
 Brak umiejętności
współpracy władz
samorządowych na
partnerskich
warunkach.
Strategia

 Wdrażanie

wojewódzka

aktywnej polityki

w zakresie polityki

społecznej,

społecznej na lata
2007–2020

 Systemowa pomoc
obywatelom,
 Tworzenie

 Infrastruktura i kadry
pomocy społecznej,
 Zadania i formy
pomocy społecznej
w województwie,
 Grupy społeczne

warunków

szczególnego ryzyka

sprzyjających

zagrożone

uczestnictwu

wykluczeniem

w życiu społecznym

społecznym,

osób wykluczonych,
 Zapobieganie

 Problemy społeczne:

 Zwiększenie udziału
pomocy
środowiskowej,
 Rozbudowa
środowiskowych form
pomocy
półstacjonarnej,
 Tworzenie mieszkań
chronionych,
 Zwiększenie
nakładów

bezrobocie, ubóstwo,

finansowych na

i przeciwdziałanie

niepełnosprawność,

rehabilitację

uzależnień

patologie.

społeczną osób

 Zwiększenie

niepełnosprawnych,
 Kontynuacja

samodzielnego
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funkcjonowania

dochodzenia do

osób

standardów w DPS
 Stworzenie we

niepełnosprawnych
 Wsparcie osób

wszystkich powiatach

w wieku

Powiatowych

poprodukcyjnym

Zespołów ds.
Orzekania
Niepełnosprawności,
 Tworzenie Ośrodków
Interwencji
Kryzysowej
 Tworzenie punktów
konsultacyjnoinformacyjnej dla
zagrożonych grup
społecznych,
 Współpraca instytucji
trzeciego sektora

Plan

 Odbudowa kapitału

 Pogłębiająca się

 Dopasowanie

przeciwdziałania

ludzkiego poprzez

niekorzystna sytuacja

struktury sieci

depopulacji

tworzenie

demograficzna,

przedszkoli do

w województwie

sprzyjających

łódzkim

warunków na rynku

profilaktyka

pracy, rozwój

zdrowotna,

wykształcenia

 Strukturalne

 Nieefektywna

i kompetencji oraz

niedopasowanie

poprawę jakości

instytucji oświaty do

życia mieszkańców.

potrzeb,
 Niedopasowanie ofert

lokalnych potrzeb,
 Podwyższanie
kompetencji osób
dorosłych,
 Polityka sprzyjająca
rodzinie,
 Rozbudowa
infrastruktury

edukacyjnej do potrzeb

umożliwiającej

rynku pracy,

przełamanie niżu

 Niska jakość kapitału
ludzkiego,
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 Niewystarczająca liczba

nierówności

specjalistycznych kadr

w stopniu

medycznych,

upowszechnienia

 niewystarczający stan
techniczny dróg.

edukacji,
 Dopasowanie oferty
edukacyjnej do
potrzeb rynku pracy,
 Podnoszenie jakości
edukacji, cyfryzacja
szkół,
 Tworzenie
sprzyjających
warunków do
rozpoczynania
działalności
gospodarczej,
 Czasowe obniżenie
kosztów pracy
pracowników,
 Rozwój sieci drogowej,
 Działania
profilaktyczne
i prewencyjne
z zakresu zdrowia,
 Poprawa jakości
i dostępności usług
medycznych,
 Aktywizacja społeczna
osób 45+,
 Upowszechnienie
kształcenia osób
dorosłych,
 Integracja społeczna
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i zawodowa osób
pozostających bez
zatrudnienia,
 Zwiększenie jakości
usług społecznych
i socjalnych.
Regionalna Strategia

 Aktywna polityka

 Niższy od średniej

Innowacji dla

innowacji

krajowej poziom PKB

Województwa

z wykorzystaniem

per capita,

Łódzkiego – „LORIS

potencjału

2030”

wewnętrznego

i innowacyjność

regionu do

przemysłu,

pobudzania działań

 Bardzo niska wydajność

 Słaby udział przemysłu

mieszkańców

średnich i wysokich

w trosce

technologii,

o zrównoważony
rozwój.

 Mała liczba podmiotów
działających w ramach
centrów badawczorozwojowych oraz
inicjatyw klastrowych,
 Mała adaptacyjność
przedsiębiorstw,
 Duże rozproszenie
instytucji otoczenia
biznesu,
 Niedostosowanie
programu nauczania,
 Niski poziom kapitału
społecznego,
 Niewystarczająca
dostępność do e-usług
w administracji
publicznej.
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 Specjalizacja
regionalna,
 Rozwój potencjału
innowacyjnego
regionu,
 Zarządzanie
innowacjami
w regionie.
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„Zintegrowane

 Sprzyjanie

 Rozwój sieci

inwestycje

rozwojowi

transportowej miast

terytorialne”

współpracy

i obszarów

i integracji miast,

funkcjonalnych,

 Promowanie

 Przywracanie funkcji

partnerskiego

społeczno-

modelu współpracy

gospodarczych

jednostek

zdegradowanych na

administracyjnych,

terenie obszarów

 Zwiększenie

funkcjonalnych,
 Poprawa stanu

wpływu miast na
realizację działań

środowiska

w ramach polityki

przyrodniczego na

spójności,

terenie obszarów

 Realizacja

funkcjonalnych,
 Wspieranie

zintegrowanych
projektów na rzecz

efektywności

miast.

energetycznej oraz
promowanie strategii
niskoemisyjnych,
 Wzmacnianie rozwoju
funkcji symbolicznych
budujących znaczenie
obszaru
funkcjonalnego,
 Wzmacnianie badań,
rozwoju
technologicznego,
innowacji.

Strategia na rzecz

 Zwiększenie stopy

 Niska średnia stopa

 Inteligentny rozwój

inteligentnego

zatrudnienia osób

wzrostu w Europie na

poprzez innowacje,

i zrównoważonego

w wieku 20-64 lat,

tle potęg

edukacje

gospodarczych,

i społeczeństwo

rozwoju

 Wzrost poziomu
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sprzyjającego

inwestycji w B+R do

włączeniu

3% PKB,

społecznemu

 Niskie wskaźniki
zatrudnienia w Europie

 Podniesienie
poziomu
wykształcenia
ludności,

cyfrowe,
 Zrównoważony

na tle potęg

rozwój poprzez

gospodarczych,

poprawę klimatu,

 Starzejące się
społeczeństwo.

 Zwiększenie

stanu gospodarki
energetycznej,
mobilności oraz

efektywności

podniesienie

energetycznej,

konkurencyjności,
 Rozwój sprzyjający

 Zmniejszenie o 25%
liczby osób żyjących

włączeniu

poniżej krajowej

społecznemu.

granicy ubóstwa.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie analizy danych zastanych

2.6.

Analiza SWOT

Na podstawie analizy danych zastanych, badań własnych oraz analizy eksperckiej zespołu
pracującego nad Strategią przeprowadzono analizę SWOT sytuacji powiatu bełchatowskiego. Wnioski
z analizy przedstawia tabela poniżej:
Tabela 30 Analiza SWOT

ATUTY

SZANSE

SŁABOŚCI

ZAGROŻENIA

GOSPODARKA I RYNEK PRACY
Położenie

Wzrastający trend dot.

Niedopasowanie

geograficzne

zdrowego trybu życia –

profili kształcenia do

rozwój turystyki, usług

potrzeb regionalnego

Niż demograficzny

rynku pracy
Stabilna sytuacja

Stabilna sytuacja

Brak współpracy

Starzejące się

finansowa powiatu

finansowa regionu

z regionalnymi

społeczeństwo

(wojewódzkimi)
ośrodkami naukowymi
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Wysoka stopa życia

Otwarcie na

Dominacja branży

Postrzegania powiatu jako

mieszkańców

współdziałanie

wydobywczo-

nieatrakcyjnego

z innymi powiatami,

energetycznej

turystycznie

gminami
Zasoby naturalne -

Możliwość

Niedostateczny

Tendencja

węgiel brunatny

zawiązywania

przepływ informacji

do pozostawania

porozumień

na temat rynku pracy

wysokospecjalistycznych

tematycznych,

kadr w większych

obszarowych, poza

miastach

granicami powiatu
Dwa duże zakłady

Niedostateczne

Rosnąca liczba

przemysłowe oraz

inwestowanie

długotrwale bezrobotnych

powstałe wokół

w turystykę (brak

nich otoczenie

spójnej strategii

biznesowe

rozwoju turystyki)

Różnorodność -

Brak nowych inwestycji,

obszary wysoko

zmniejszenie zatrudnienia

uprzemysłowione,

w dwóch największych

tereny rekreacyjne,

zakładach w regionie

rolnicze
Konieczność redukcji CO2
wynikająca z pakietu
klimatycznego UE

SPOŁECZEŃSTWO I JAKOŚĆ ŻYCIA

Dobrze rozwinięte

Wzrost znaczenia

Problemy

Narastające problemy

szkolnictwo

alternatywnych form

demograficzne

strukturalne w systemie

ponadgimnazjalne

spędzania wolnego

ochrony zdrowia

czasu – Powiatowe
Centrum Sportu, rozwój
ścieżek rowerowych,
turystyka wodna, konna
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Duże zasoby pracy

Rozwój usług,

Słabo rozwinięte

Brak wspólnej polityki

inwestycje – miejsca

poczucie tożsamości

oświatowej w regionie

pracy dla osób

terytorialnej

z wysokimi
kwalifikacjami
Dobrze rozwinięty

Słabo rozwinięte

Starzejące się

system opieki

społeczeństwo

społeczeństwo

zdrowotnej

obywatelskie

Dobrze działający

Niewystarczająca

Emigracja poza granice

system pomocy

jakość kapitału

powiatu, jak i kraju

społecznej

ludzkiego

Liczne programy

Niewystarczająca

profilaktyczne

świadomość

(poszczególne

ekologiczna

gminy)

mieszkańców regionu

Dobra baza
sportowa

ROZWIĄZANIA FUNKCJONALNO – PRZESTRZENNE

Atrakcje turystyczne

Inwestycja w unikalny

Niewystarczająca

Plany sieci krajowych dróg

– alternatywne

charakter powiatu –

jakość dróg

szybkiego ruchu,

formy spędzania

turystyka – industrialny

powiatowych

autostrad

wolnego czasu

charakter kopalni jako

i gminnych

atrakcja turystyczna
Dość dobra jakość

Wykorzystanie

Niewykorzystany

Mało atrakcyjna oferta

dróg,

korzystnego położenia

potencjał związany

turystyczna, niewielki ruch

systematyczne

powiatu w pozyskaniu

z położeniem

turystyczny

poprawianie ich

inwestorów

geograficznym - brak

jakości

inwestycji
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Korzystne położenie

Poszukiwanie

Brak wspólnych

powiatu – centrum

partnerstw w regionie

działań pomiędzy

kraju, skrzyżowanie

i poza nim, aby

powiatem a gminami -

ważnych szlaków

zwiększyć potencjał

brakuje

transportowych

regionu

komplementarności
w inwestycjach

ZARZĄDZANIE W SEKTORZE PUBLICZNYM
Rosnące

Usprawnienie

Niedostateczna

Przechwytywanie kadr

wykorzystanie

komunikacji pomiędzy

współpraca pomiędzy

o wysokich kwalifikacjach

nowoczesnych form

powiatem, a gminami

urzędnikami

przez sektor prywatny

zarządzania oraz

oraz poszczególnymi

zajmującymi się

kontaktu

wydziałami w

komplementarnymi

z petentami

Starostwie

obszarami w powiecie
oraz gminach

Profesjonalne kadry

Stworzenie

powiatowe i gminne interdyscyplinarnych

Niedostateczny

Upolitycznienie struktur

przepływ informacji

administracji publicznej

zespołów
Usprawnienie

Brak praktyk

komunikacji pomiędzy

współdziałania

powiatem, a gminami

pomiędzy szczeblem

oraz poszczególnymi

powiatowym

wydziałami

i gminnym

w Starostwie
Wykorzystanie
potencjału kadrowego
Źródło: Opracowanie własne
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III. WIZJA ROZWOJU
Analiza społeczno-gospodarcza powiatu pozwala na sformułowanie wizji:

POWIAT BEŁCHATOWSKI – POWIAT DBAJĄCY O SPÓJNOŚĆ PRZESTRZENNĄ, SPOŁECZNĄ
I GOSPODARCZĄ Z ZACHOWANIEM RÓŻNORODNOŚCI W TYCH OBSZARACH.

Spójność
gospodarcza

Spójność
społeczna

Spójność
przestrzenna

Powiat bełchatowski do roku 2020 pragnie wpisywać się wprost w kierunki rozwoju regionu,
kraju oraz Europy, dbając jednocześnie o wzmacnianie swojego potencjału oraz pielęgnując
zróżnicowanie lokalne na swoim obszarze.

IV. STRATEGICZNA POLITYKA ROZWOJU
Wieloaspektowa analiza sytuacji powiatu oraz praca zespołu eksperckiego pozwoliła na
sformułowanie celów, które stoją przed powiatem bełchatowskim do roku 2020. Zestawienie celów
w obszarze: gospodarczym, społecznym i przestrzennym ilustruje poniższa tabela:
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Tabela 31 Cele powiatu bełchatowskiego na lata 2015–2020

SPÓJNOŚĆ POWIATU BEŁCHATOWSKIEGO

CEL STRATEGICZNY – SPÓJNOŚĆ GOSPODARCZA
Cel operacyjny: Rozwinięty system gospodarczy oparty na wiedzy i innowacji
Kierunki działań:
1. Wdrażanie niskoemisyjnych i energooszczędnych technologii.
2. Rozwój "zielonych przemysłów" i usług na rzecz wykorzystywania OZE.
3. Inwestowanie w specjalistyczne usługi, wspierające rozwój stref ekonomicznych.
4. Dywersyfikacja przemysłu – rozwój stref ekonomicznych.
5. Wspieranie i poprawa produktywności sektora rolniczego.
Cel operacyjny: Rozwinięta sfera przedsiębiorczości
Kierunki działań:
1. Wspieranie małej przedsiębiorczości.
2. Promowanie wspólnych, komplementarnych działań wśród przedsiębiorców – inkubatory.
3. Alternatywne formy przedsiębiorczości – spółdzielnie.

CEL STRATEGICZNY – SPÓJNOŚĆ SPOŁECZNA
Cel operacyjny: Wysoka jakość oferty edukacyjnej przystosowana do potrzeb rynku
Kierunki działań:
1. Podniesienie kwalifikacji młodzieży i osób dorosłych.
2. Spójna polityka oświatowa – rozwój szkolnictwa zawodowego, współpraca z uczelniami oraz
biznesem w zakresie kierunków kształcenia.
3. Podniesienie standardu placówek oświatowych na wszystkich etapach kształcenia.
4. Rozwój kompetencji technik cyfrowych w procesie edukacji na wszystkich etapach
kształcenia.
Cel operacyjny: Zaawansowany poziom sektora obywatelskiego oraz kapitału społecznego
Kierunki działań:
1. Wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
2. Kształtowanie świadomości regionalnej i lokalnej.
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Cel operacyjny: Zintegrowane społeczeństwo
Kierunki działań:
1. Promocja i rozwój kształcenia przez całe życie.
2. Wspieranie organizacji pozarządowych – rozwój trzeciego sektora.
3. Rozwój bazy oraz usług kultury, sportu, turystyki i rekreacji.
4. Przeciwdziałanie ubóstwu ekonomicznemu.
5. Reintegracja zawodowa oraz przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniom społecznym.
Cel operacyjny: Wysoka jakość oraz dostępność usług publicznych
Kierunki działań:
1. Rozwój i podnoszenie standardów opieki zdrowotnej.
2. Rozwój cyfryzacji i usług cyfrowych w sektorze publicznym – rozwój e-administracji.
3. Wspieranie kadr publicznych w rozwoju zawodowym, możliwość realizacji projektów
interdyscyplinarnych.

CEL STRATEGICZNY: SPÓJNOŚĆ PRZESTRZENNA
Cel operacyjny: Atrakcyjny i dobrze skomunikowany ośrodek
Kierunki działań:
1. Inwestowanie w możliwość szybkiej komunikacji z dużymi ośrodkami.
2. Wspieranie potencjału turystycznego powiatu – stworzenie różnorodnej, zachęcającej oferty.
Cel operacyjny: Dobra kondycja środowiska przyrodniczego
Kierunki działań:
1. Racjonalizacja gospodarki odpadami.
2. Utrzymanie różnorodności biologicznej.
3. Przeciwdziałanie i zwalczanie skutków zagrożeń naturalnych i antropologicznych.
Cel operacyjny: Rozwinięty przestrzennie region z powiązanym systemem osadniczym
Kierunki działań:
1. Wspieranie procesów rewitalizacji i poprawa ładu przestrzennego.
2. Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, w tym elektroenergetyka, ciepłownictwo,
gazownictwo.
3. Rozwój systemów – wodno-kanalizacyjnych.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie analizy danych zastanych, badań własnych oraz analiz eksperckich
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V. REALIZACJA STRATEGII

5.1.

Podmioty realizujące

Strategia Rozwoju Powiatu Bełchatowskiego na lata 2015–2020 jest fundamentalnym
dokumentem dla rozwoju powiatu. Podmiotem, który pełni rolę koordynatora oraz jest
odpowiedzialnym za osiąganie celów strategii jest Starostwo Powiatowe w Bełchatowie. Samorząd
odpowiada za harmonizację procesu wdrażania oraz monitorowania Strategii.
W proces realizacji Strategii zaangażowane będą również inne podmioty publiczne:


Rada Powiatu,



jednostki samorządu terytorialnego z obszaru powiatu bełchatowskiego,



jednostki podległe samorządowi powiatowemu np. Powiatowy Urząd Pracy,
Powiatowy Zarząd Dróg,



sektor gospodarczy i instytucje otoczenia biznesu,



organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu bełchatowskiego,



jednostki sektora oświaty i kultury,



jednostki bezpieczeństwa publicznego np. Komenda Powiatowa Państwowej Straży
Pożarnej.

Ważnym podmiotem w realizacji założeń dokumentu strategicznego dla powiatu są grupy
docelowe, do których kierowane będą działania zmierzające do realizacji Strategii. Głównymi
beneficjentami są mieszkańcy powiatu oraz wszelkie instytucje działające na terenie powiatu.
Partnerskie relacje pomiędzy wskazanymi podmiotami usprawnią realizację działań Strategii.
Ważnym uczestnikiem wdrożenia celów Strategii są również eksperci oraz jednostki naukowo
– badawcze, które będą przygotowywać dokumentacje projektowe przedsięwzięć podejmowanych
przez Starostwo Powiatowe w Bełchatowie.

5.2.

Źródła i instrumenty finansowe realizacji Strategii

Realizacja Strategii Rozwoju Powiatu Bełchatowskiego 2015-2020 w dużym stopniu zależy
od posiadania odpowiednich środków finansowych. Głównymi źródłami finansowania będą budżet
powiatu oraz środki z sektora prywatnego, partnerów angażujących się w rozwój powiatu.
Wewnętrzne zdolności inwestycyjne są niewystarczające, dlatego istotne będzie pozyskiwanie
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zewnętrznych źródeł finansowania np. zewnętrznych środków publicznych dostępnych w ramach
programów finansowych z Unii Europejskiej.
Jako główne źródła finansowania działań zawartych w Strategii obok środków finansowych
z budżetu powiatu można wymienić fundusze Unii Europejskiej w ramach Perspektywy Finansowej na
lata 2014–2020 (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego i Funduszu Spójności). W nowej perspektywie projektów europejskich można pozyskać
środki w ramach Programów Operacyjnych: Infrastruktura i Środowisko; Inteligentny Rozwój, Polska
Cyfrowa; Wiedza, Edukacja i Rozwój oraz Programów Regionalnych. Uzupełnieniem europejskich
źródeł finansowania mogą być

fundusze celowe (np. Norweski Mechanizm Finansowy).

Potencjalnych źródeł finansowania, które można pozyskać na rozwój powiatu jest wiele wśród nich
można wymienić m.in. programy: Łącząc Europę, Horyzont 2020, Erasmus +, LIFE oraz wszelkie
programy z budżetu państwa lub innych źródeł.
W finansowanie należy zaangażować także fundusze innych uczestników procesu wdrażania
Strategii, w tym sektora prywatnego m.in. fundusze pożyczkowe, gwarancje i poręczenia kredytowe.
Istotny jest również rozwój instrumentów finansowych polegających na partnerstwie jednostek
publicznych z prywatnymi, które umożliwia wspólną realizację projektów.
Poszukiwanie oraz pozyskanie środków finansowych, które pozwolą na realizację zawartych
w Strategii działań, jest jednym z najważniejszych etapów skutecznego wdrażania zaplanowanych
przedsięwzięć.

5.3.

System monitorowania Strategii

Realizacja celów Strategii wymaga ciągłego monitoringu zmian na terenie powiatu oraz
szerzej regionu, kraju, Europy i świata. Podstawą sprawnego wdrażania założeń dokumentu jest
wdrożenie systemu monitoringu oraz ewaluacji, którego głównymi zadaniami będzie:


Monitorowanie stanu realizacji celów Strategii,



Monitorowanie dostępnych, możliwych do pozyskania źródeł finansowania do
realizacji celów Strategii,



Kontrola ryzyk pojawiających się w procesie wdrażania Strategii,



Reagowanie na pojawiające się ryzyka, minimalizowanie ich oraz przewidywanie ich
wystąpienia,



Dostosowanie działań w ramach realizacji celów Strategii do zmieniających się
warunków ekonomiczno-społecznych,



Ewaluacja działań podejmowanych w ramach realizacji celów Strategii.
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Podstawą dla monitorowania i wdrażania Strategii jest przedstawiona poniżej baza
wskaźników, odnosząca się do celów Strategii.
Dla sprawnego monitorowania stopnia realizacji Strategii co roku będzie tworzony Roczny
Raport Realizacji Strategii Rozwoju Powiatu Bełchatowskiego na lata 2015–2020.
Tabela 32 Wskaźniki monitorowania Strategii

Nazwa wskaźnika

Poziom

Poziom

Poziom

Poziom

Źródło

wskaźnika dla

wskaźnika dla

wskaźnika

wskaźnika dla

danych

powiatu

województwa

dla Polski

powiatu

bełchatowskiego

łódzkiego –

– 2013 r.

bełchatowskiego

– 2013 r.

2013 r.

– 2020 r.

I. CEL STRATEGICZNY – SPÓJNOŚĆ GOSPODARCZA
Dochody na 1

965,53

852,53

893,47

1225,57

GUS

mieszkańca
1. CEL OPERACYJNY – ROZWINIĘTY SYSTEM GOSPODARCZY OPARTY NA WIEDZY I INNOWACJI
Nakłady inwestycyjne

18792

3134

3324

21918

GUS

79,8

75,6

59,6

83,2

GUS

100

99,9

99,8

100

GUS

10,63

9,6

10,74

14,84

GUS

w przedsiębiorstwach na 1
mieszkańca (2012)
Zanieczyszczenia gazowe
zatrzymane lub
zneutralizowane
w urządzeniach do redukcji
zanieczyszczeń w %
zanieczyszczeń
wytworzonych
Zanieczyszczenia pyłowe
zatrzymane lub
zneutralizowane
w urządzeniach do redukcji
zanieczyszczeń w %
zanieczyszczeń wytworzonych
nowopowstałe
przedsiębiorstwa
w sekcjach PKD (2007) D, M
w liczbie nowopowstałych
przedsiębiorstw ogółem
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2. CEL OPERACYJNY – ROZWINIĘTA SFERA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Podmioty ogółem na 10

1168

1616

1666

1689,07

GUS

0,78

0,8

0,74

0,74

GUS

tys. mieszkańców w wieku
produkcyjnym
Podmioty wyrejestrowane
względem podmiotów
zarejestrowanych

II. CEL STRATEGICZNY – SPÓJNOŚĆ SPOŁECZNA
1. CEL OPERACYJNY – WYSOKA JAKOŚĆ OFERTY EDUKACYJNEJ PRZYSTOSOWANA DO POTRZEB
RYNKU
Odsetek dzieci w wieku 3-5

73,5

75,4

74,1

objętych wych. przedszkolnym
Zdawalność egzaminów

średnia

GUS

krajowa
90,7

91,4

91,1

maturalnych – licea

średnia

GUS

krajowa

ogólnokształcące
Uczniowie przypadający na

22

18

18

1 oddział w ZSZ
Odsetek uczniów szkół

średnia

GUS

krajowa
69

75

77

ponadgimnazjalnych

średnia

GUS

krajowa

z obowiązkową nauką
języka angielskiego [%]
Uczniowie przypadający na

8,9

10,14

10,09

7

GUS

1 komputer z dostępem do
Internetu przeznaczony do
użytku uczniów

2.CEL OPERACYJNY – ZAAWANSOWANY POZIOM SEKTORA OBYWATELSKIEGO ORAZ KAPITAŁU
SPOŁECZNEGO
Frekwencja w wyborach do

51,3

46,53

47,32

55

PKW

9,46

102

118

20

GUS

3

4

GUS

organów JST (2010)
Absolwenci szkół wyższych
na 10 tys. ludności

3. CEL OPERACYJNY – ZINTEGROWANE SPOŁECZEŃSTWO
Fundacje, stowarzyszenia

3

3

i organizacje społeczne na
1000 mieszkańców
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Przestępstwa stwierdzone

24,7

26,41

27,62

23,7

GUS

1,33

0,39

0,54

1,33

GUS

ogółem na 1000
mieszkańców
Liczba osób biorących
udział w imprezach
masowych na 10 tys.
mieszkańców

4. CEL OPERACYJNY – WYSOKA JAKOŚĆ ORAZ DOSTĘPNOŚĆ USŁUG PUBLICZNYCH
Liczba łóżek w szpitalach na

69,89

52,9

46,9

średnia

10 tys. ludności (2012)

GUS

krajowa

Przychodnie na 10 tys.

4

6

5

3

GUS

1,67

0,77

1,01

1,8

GUS

63

63

78

średnia

GUS

ludności
Domy i ośrodki kultury,
kluby i świetlice na 10 tys.
ludności
Pielęgniarki i położne na 10
tys. ludności (2011)

krajowa

Ludność na 1 placówkę

5386

4154

4103

średnia

biblioteczną

GUS

krajowa

III. CEL STRATEGICZNY – SPÓJNOŚĆ PRZESTRZENNA
1. CEL OPERACYJNY – ATRAKCYJNY I DOBRZE SKOMUNIKOWANY OŚRODEK
Dynamika liczby miejsc

97,6

105

101,8

noclegowych całorocznych

średnia

GUS

krajowa

(rok poprzedni=100)
Miejsca noclegowe na 1000

13,98

9,35

17,65

15,03

GUS

68

54

35

68

GUS

22,9

26,8

33,8

średnia

GUS

ludności
Liczba obiektów
noclegowych z zapleczem
konferencyjnym w
obiektach ogółem [%]
Stopień wykorzystania
miejsc noclegowych

wojewódzka

ogółem wg powiatów
Długość ścieżek
rowerowych na 10 tys. km

1010,3

259

2

134

247,1

1155,95

GUS
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Drogi gminne i powiatowe

88

91

76,2

o twardej nawierzchni na
100 km

średnia

GUS

wojewódzka

2

2. CEL OPERACYJNY – DOBRA KONDYCJA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO
Udział obszarów prawnie

28

19,6

32,5

28

GUS

79,8

75,6

59,6

83,2

GUS

28,7

21,3

29,4

średnia

GUS

chronionych w powierzchni
ogółem [%]
Zanieczyszczenia gazowe
zatrzymane lub
zneutralizowane
w urządzeniach do redukcji
zanieczyszczeń w %
zanieczyszczeń
wytworzonych
Lesistość [%]

krajowa
3. CEL OPERACYJNY – ROZWINIĘTY PRZESTRZENNIE REGION Z POWIĄZANYM SYSTEMEM
OSADNICZYM
Udział odpadów

95,3

80,5

25,5

składowanych w odpadach

średnia

GUS

wojewódzka

wytwarzanych [%]
Ludność korzystająca

64,6

68

70,3

z oczyszczalni ścieków w %

średnia

GUS

krajowa

ogólnej liczby ludności [%]
Ludność na wsi

23,1

21,8

korzystająca z oczyszczalni

35,3

średnia
krajowa

ścieków w % ogólnej liczby
ludności [%]
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS oraz PKW
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Oficjalna strona Powiatowego Urzędu Pracy w Bełchatowie;



Oficjalna strona Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie;



Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej;



Oficjalna strona Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie;



Oficjalna strona Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie;



Oficjalna strona PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia
Bełchatów;



Oficjalna strona PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Kopalnia Węgla
Brunatnego Bełchatów;



Mapa dotacji UE (www.mapadotacji.gov.pl);



PGE Giganty Mocy MCK Bełchatów (gigantymocy.pl);



Zintegrowany Informator Pacjenta (zip.nfz.gov.pl/GSL);



Stowarzyszenie Załoga Rowerowa Zgrzyt Bełchatów (www.zgrzyt.cba.pl);



Góra Kamieńsk (gorakamiensk.info).
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