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A. Informacje ogólne dotyczące konsultacji 
1. Termin prowadzenia konsultacji: 07.01.2021 r. do 28.01.2021 r. 
2. Udział w konsultacjach w formie elektronicznej był możliwy poprzez uruchomienie formularza lub jego pobranie, wypełnienie i przesłanie: 

 mailem na adres: umzelow@zelow.pl, 

 poprzez e-PUAP na adres /UMzelow/Skrytka, 

 pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miejski w Zelowie, ul. Żeromskiego 23, 97-425 Zelów, 

 osobiście składając wydrukowany i wypełniony formularz w siedzibie urzędu, 

 poprzez uruchomienie formularza dostępnego pod linkiem: https://forms.gle/gyxm2XxfVwSeSh9v9 

Decydująca dla zachowania powyższych terminów była data wpływu formularza do Urzędu lub moment dostarczenia lub wypełnienia go 
drogą elektroniczną nie później niż do dnia 28.01.2021 r. 

B. Formy, z których skorzystali konsultujący dokument strategii 

 2 formularze z uwagami w formie bezpośredniej złożone na sekretariat Urzędu przy ul. Żeromskiego 23, 97-425 Zelów 

 5 formularzy z uwagami w formie elektronicznej przesłane na adres: umzelow@zelow.pl 
 

C. Status złożonych wniosków  
Łącznie podczas konsultacji złożono 19 wniosków, z czego: 

 8 wniosków zostało przyjętych 

 2 wnioski zostały częściowo przyjęte (z uzasadnieniem) 

 9 wniosków zostało odrzuconych (z uzasadnieniem) 
 

D. Zestawienie wszystkich zebranych w procesie konsultacji wniosków wraz z informacją o przyjęciu/odrzuceniu wniosku 
W poniższej tabeli zestawione zostały wszystkie wnioski, które wpłynęły w procesie konsultacji. Do wniosków odrzuconych zostało 
każdorazowo przygotowane uzasadnienie, natomiast wnioski przyjęte wraz z miejscem ich posadowienia w dokumencie (nr strony) i ich 
ostatecznym zapisem zostały zestawione w części D niniejszego raportu. 

  

https://forms.gle/gyxm2XxfVwSeSh9v9
mailto:umzelow@zelow.pl
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Tabela 1. Zestawienie wszystkich zebranych w procesie konsultacji wniosków wraz z informacją o przyjęciu/odrzuceniu wniosku. 

Lp. 
Nr 

strony 
Treść wniosku/propozycji zmiany 

Wnioski 
przyjęte/ 

odrzucone 

Uzasadnienie częściowego przyjęcia 
lub odrzucenia wniosku/propozycji 

zmiany 

1.  14-16 Z uwagi na rolę Fundacji Rozwoju Gminy Zelów pełnioną w Gminie, jej 
oddziaływanie i siedzibę sugerujemy opis Fundacji Rozwoju Gminy Zelów 
dać przed opisem Lokalnej Grupy Działania 

odrzucone Konstrukcja dokumentu Strategii nie 
zakłada punktowania kolejności 
opisywanych podmiotów pod kątem 
ich ważności, zasięgu działania itp.  

2.  14-16 Zmienić opis Fundacji Rozwoju Gminy Zelów. 
 Fundacja Rozwoju Gminy Zelów została ustanowiona aktem notarialnym 
w dniu 17 kwietnia 1991 r. Jest organizacją pozarządową działającą non-
profit. Cechuje ją neutralność pod względem politycznym i 
światopoglądowym. Fundacja jest samodzielną jednostką organizacyjną, 
funkcjonuje na zasadach rynkowych i nie otrzymuje żadnych dotacji 
podmiotowych i przedmiotowych na swoje funkcjonowanie i 

częściowo 
przyjęte 

Ze względu na charakter dokumentu 
Strategii i jego funkcję zapisy zostały 
ograniczone do najważniejszych 
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prowadzone działania. Wszystkie środki wypracowane przez Fundację 
pochodzą ze świadczenia usług bądź z realizacji projektów. 
Misją Fundacji jest tworzenie korzystnych warunków do gospodarczego i 
społecznego rozwoju w regionie łódzkim, ze szczególnym 
uwzględnieniem Gminy Zelów i Powiatu Bełchatowskiego. 
Statutowym celem Fundacji Rozwoju Gminy Zelów jest wspieranie 
działań na rzecz: 

- zaopatrzenia wsi w wodę i urządzenia kanalizacyjne, 
- rozwoju łączności w gminie, 
- działalności kulturalnej i sportowej, 
- rozwoju gospodarczego i ochrony środowiska. 

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez: 
a) świadczenie usług finansowych, m.in. udzielanie pożyczek i dotacji na 

rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej osobom 
fizycznym oraz przedsiębiorstwom, 

b) świadczenie usług informacyjnych, doradczych i szkoleniowych, 
c) świadczenie usług pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, 

doradztwa personalnego, 
d) wynajem powierzchni, 
e) realizację programów finansowanych ze środków publicznych   

i prywatnych, 
f) pomoc merytoryczną, techniczną a także wsparcie finansowe  

i rzeczowe tych organizacji i grup nieformalnych, których cele są 
zgodne z celami Fundacji, 

g) realizację działań skierowanych do osób wykluczonych społecznie, 
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz osób starszych, 

h) finansowe, rzeczowe i merytoryczne wspieranie lokalnych inicjatyw o 
charakterze kulturalnym, sportowym, proekologicznym, 
integracyjnym i aktywizującym, 

i) realizację działań na rzecz wsparcia ekonomii społecznej, 
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j) nawiązywanie stałej współpracy ponadnarodowej oraz realizację 
wspólnych działań w ramach celów statutowych, 

k) inicjowanie i prowadzenie innych działań umożliwiających realizację 
celów statutowych. 

Działania Fundacji realizowane są przez wydzielone jednostki 
organizacyjne: 

- Ośrodek Doradczo-Szkoleniowy,  
- Zelowski Fundusz Przedsiębiorczości,  
- Zelowski Inkubator Przedsiębiorczości.  

Jednostki te świadczą następujące usługi: 
- doradcze (proste i specjalistyczne),  
- szkoleniowe,  
- informacyjne,  
- finansowe (pożyczki, dotacje), 
- wynajem powierzchni na prowadzenie działalności gospodarczej.  

Usługi te były i są realizowane w ramach szeregu programów 
pomocowych finansowanych ze środków krajowych i zagranicznych. 
Uzupełniają one bądź intensyfikują działania administracji rządowej  
i samorządowej oraz innych instytucji głownie na rzecz kreowania  
i rozwoju przedsiębiorczości. Są to usługi mające na celu: 

- rozwój przedsiębiorstw, w szczególności małych i średnich, 
- przeciwdziałanie i łagodzenie skutków bezrobocia, 
- rozwój i podnoszenie kwalifikacji osób dorosłych, młodzieży  

i dzieci, 
- rozwój przedsiębiorstw ekonomii społecznej i działania na rzecz 

podmiotów ekonomii społecznej, 
- aktywizację osób starszych. 

W latach 1991-2020 Fundacja z sukcesem zrealizowała ok. 140 projektów 
na kwotę ok. 120 mln zł, z czego ok. 90mln zł to projekty dotyczące 
Funduszu Pożyczkowego. 
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Istotnym elementem w działalności Fundacji jest także realizacja celów 
statutowych polegająca na finansowym, rzeczowym  
i merytorycznym wspieraniu lokalnych inicjatyw o charakterze 
kulturalnym, sportowym i proekologicznym. 
Zasięg działania Fundacji obejmuje teren całego kraju, koncentrując się w 
szczególności na obszarze województwa łódzkiego. Poza siedzibą 
Fundacji w Zelowie działania prowadzone są także w punktach 
zamiejscowych: w Piotrkowie Trybunalskim, Bełchatowie i Zduńskiej 
Woli.  
Ośrodek Doradczo-Szkoleniowy 
Ośrodek wspiera firmy i osoby fizyczne poprzez szeroki wachlarz usług 
doradczych, informacyjnych i szkoleniowych. Prowadzi także doradztwo 
personalne i poradnictwo zawodowe. Ośrodek zrealizował kilkadziesiąt 
projektów pomocowych (m.in. na zlecenie takich instytucji jak: 
Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej, Ministerstwo Gospodarki, Polska 
Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Wojewódzki Urząd Pracy, Urząd 
Marszałkowski). 
Usługi oferowane przez Ośrodek są na bieżąco dostosowywane do 
aktualnych potrzeb rynkowych, a szeroko wyspecjalizowana kadra służy 
fachowym i rzetelnym poziomem obsługi. Oferta Ośrodka 
ukierunkowana na rożne grupy odbiorców (m.in. przedsiębiorcy, 
młodzież, rolnicy, bezrobotni, zatrudnieni, nieaktywni zawodowo, 
jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe)  
Fundusz Przedsiębiorczości 
Podstawowym zadaniem Funduszu jest pomoc w powstawaniu, 
funkcjonowaniu i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. Pomoc ta 
jest realizowana głównie poprzez udzielanie pożyczek na działalność 
gospodarczą. 
Obecnie Fundacja dysponuje własnym kapitałem pożyczkowym w kwocie 
ok. 10mln zł. W ramach Funduszu Pożyczkowego zostało na koniec 2020 
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roku udzielonych ok. 1.600 pożyczek na kwotę ok. 90mln zł. Środki na 
udzielanie pożyczek pozyskane zostały z następujących źródeł: 
Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej oraz Bank Światowy, Polska 
Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Polska Fundacja Przedsiębiorczości, 
Bank Gospodarstwa Krajowego, Gmina Zelów, Miasto Tomaszów 
Mazowiecki, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, inicjatywa JEREMIE i 
JEREMIE 2 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Łódzkiego. 
W ramach pomocy finansowej w ramach Funduszu udzielono z 
wykorzystaniem środków pomocowych 10 poręczeń kredytowych na 
łączną kwotę 346.400 oraz ok. 450 dotacji na uruchomienie i 
prowadzenie działalności gospodarczej (wartość projektów ok. 5,7mln 
zł).  
W chwili obecnej Fundacja dysponuje własnym kapitałem pożyczkowym 
na poziomie ok. 10 mln zł. 
Zelowski Inkubator Przedsiębiorczości 
Inkubator wynajmuje na korzystnych warunkach powierzchnię do 
prowadzenia działalności gospodarczej oraz zapewnia usługi 
administracyjno-biurowe. Głównym celem inkubatora jest 
wypromowanie efektywnych przedsiębiorstw, które będą zdolne 
samodzielnie przetrwać finansowo. Firmy w inkubatorze tworzą miejsca 
pracy, rewitalizują środowisko lokalne, komercjalizują nowe technologie, 
tworzą dobrobyt i pomyślny rozwój lokalnej oraz narodowej gospodarki. 
Zelowski Inkubator Przedsiębiorczości dysponuje 2973,50 m2 
powierzchni do wynajęcia. W ramach inkubatora działalność gospodarczą 
może prowadzić kilkanaście firm zapewniając miejsca pracy dla 
kilkudziesięciu osób. Do dyspozycji przedsiębiorców przeznaczone są 
lokale o zróżnicowanej wielkości w 5 budynkach wyposażonych w 
podstawową infrastrukturę techniczną (energia elektryczna siłowa, 
woda, kanalizacja miejska, ogrzewanie, place manewrowe, miejsca 
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postojowe, teren ogrodzony). Ponadto firmy w Inkubatorze mogą 
korzystać z usług doradczych, szkoleniowych i finansowych udzielonych 
przez pozostałe działy fundacji. 
Fundacja jest: 
- od 1995 r. wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych 

(Ośrodek Szkoleniowy „Wiedza”) prowadzonej przez Starostwo 
Powiatowe w Bełchatowie, 

- od 2004 r. wpisana do rejestru instytucji szkoleniowych 
prowadzonego przez WUP w Łodzi, 

- od 2005 r. wpisana do rejestru agencji zatrudnienia prowadzonego 
przez WUP w Łodzi, 

- od 2017 roku wpisana do Bazy Usług Rozwojowych prowadzonej 
przez PARP. 

Fundacja jest członkiem: 
- Polskiego Związku Funduszy Pożyczkowych (wcześniej Polskiego 

Stowarzyszenia Funduszy Pożyczkowych, które uległo likwidacji (od 
2002 r.), 

- Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego (od 2002 
r.) 

- Lokalnej Grupy Działania „Dolina Rzeki Grabi” (od 2015 r.). 
Fundacja od 2004r. ma wdrożony System Zarządzania Jakością zgodny z 
normą PN-EN ISO 9001:2009. 

3.  26 - Istnieją 2 oddziały, dlatego należy zmienić zapis: Oddział przedszkolny w 
Szkole Podstawowej w Łobudzicach z filią w Bujnach Szlacheckich.  

przyjęte  
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4.  33 Dodać informację o niepublicznej placówce oświatowej 
W Gminie Zelów funkcjonuje niepubliczna placówka oświatowa Ośrodek 
Szkoleniowy „WIEDZA”, której organem prowadzącym jest Fundacja 
Rozwoju Gminy Zelów. Ośrodek szkoleniowy „WIEDZA” znajduje się w 
Zelowie przy ul. Mickiewicza 4. Nadzór nad placówką sprawuje Kurator 
Oświaty w Łodzi – Delegatura w Piotrkowie Tryb. 
Placówka prowadzi kursy w ramach pozaszkolnych form kształcenia. 

przyjęte  

5.  41 Brak informacji, że na terenie Gminy funkcjonuje ROD Zdrowie, który 
uzupełnia ważną dla społeczności Gminy funkcję rekreacyjno-
wypoczynkową.  

przyjęte  

6.  46 Dodać informację o instytucji otoczenia biznesu 
Na terenie gminy Zelów działa Fundacja Rozwoju Gminy Zelów, której 
celem jest tworzenie korzystnych warunków do gospodarczego i 
społecznego rozwoju w regionie łódzkim. 
Fundacja świadczy szereg usług dla podmiotów gospodarczych.  
W okresie 3 ostatnich lat (2018, 2019, 2020) Fundacja m.in. udzieliła 
wsparcia finansowego tj. 48 pożyczek na łączną kwotę 6.204.130,00 zł, w 
tym dla przedsiębiorców z gminy Zelów - 10 pożyczek na łączną kwotę 
860.000,00 zł. 
W okresie 3 ostatnich lat wykonała także 130 usług doradczych, dzięki, 
którym przedsiębiorcy z terenu woj. łódzkiego w tym z gminy Zelów 
pozyskiwali środki z różnych źródeł na rozwój działalności gospodarczej. 
Poza tym Fundacja na bieżąco wspiera przedsiębiorców oferując usługi 
informacyjne, szkoleniowe oraz najem powierzchni na prowadzenie 
działalności gospodarczej na atrakcyjnych warunkach. 

przyjęte  

7.  47-50 Wykluczenie mieszkańców w projekcie: Rozbudowa systemów wodno- 
kanalizacyjnych w Zelowie i Łobudzicach w gminie Zelów: ul. Lubelska, ul. 
Sienkiewicza, ul. Komeńskiego, ul. Południowa, ul. Sportowa, Łobudzice, 
Kolonia Łobudzice współfinansowanych przez Unię Europejską z EFRR dla 
województwa łódzkiego w larach 2007 - 13 

odrzucone W celach i zadaniach znajduje się 
zapis „Rozbudowa kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej oraz sieci 
wodociągowej na terenie gminy”, 
który obejmuje cały obszar gminy 
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8.  70 Brak oświetlenia niektórych ulic na Kątnej, gdzie pojawiło się nowe 
budownictwo. 

przyjęte  

9.  70 W punkcie drugim Kultura: Zainteresowanie ofertą rowerów miejskich 
oraz tras i chodników dla tych rowerów 

odrzucone Zapisy dotyczące tras i chodników 
dla rowerów znajdują się w punkcie 
9 Transport i komunikacja 
Biorąc pod uwagę specyfikę gminy 
Zelów wprowadzenie roweru 
miejskiego jest nie efektywne 
(większość mieszkańców posiada 
rowery, a ruch turystyczny jest 
niewystarczający)  

10.  73 Podobszar Rynek Pracy. Brak oferty pożyczek bezzwrotnych dla osób, 
które chciałyby rozpocząć działalność gospodarcza na terenie Gminy. 

odrzucone Dotacji na rozpoczęcie działalności 
udziela np. PUP 

11.  76-77 W Tabeli 63 Mocne strony Miasta i Gminy W obszarze gospodarki i 
promocji Gminy zmienić zapis „+ Funkcjonowanie Fundacji Rozwoju 
Gminy Zelów i Inkubatora Przedsiębiorczości”  

przyjęte 
 
 

 
 
 

12.  76-77 W Tabeli 63 Mocne strony Szanse w otoczeniu W obszarze gospodarki i 
promocji Gminy zmienić zapis „Możliwość wykorzystania wsparcia 
finansowego UE przez firmy na inwestycje rozwojowe” na zapis 
„Możliwość wykorzystania wsparcia finansowego UE oraz UM (RPO) 
przez firmy na inwestycje rozwojowe” 

odrzucone Wsparcie UM (RPO) jest częścią 
wsparcia UE 

13.  82 Dopisanie w celach współpraca z organizacjami tj. Ogród Działkowy w 
celu organizacji wspólnych inicjatyw lokalnych.  

odrzucone 
 

Zapis mieści się w celach 
dotyczących kapitału społecznego 

14.  82 Dodać informacje o utworzeniu budżetu obywatelskiego. przyjęte  

15.  87 W pkt. 12.1.2 cele strategiczne, operacyjne i zadania realizacyjne w 
obszarze gospodarki i promocji gminy zmienić zapis „Poszerzenie usług 
finansowych, organizacyjnych oraz doradczych przedsiębiorstwom typu 
start-up i przedsiębiorstwom rozwijającym się” 

przyjęte 
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16.  87 Dodać nowe zadania realizacyjne 
12.1.7 Powiększenie powierzchni (budynki + place) Inkubatora 
Przedsiębiorczości działającego w ramach Fundacji Rozwoju Gminy 
Zelów. 
12.1.8 Termomodernizacja budynków Fundacji Rozwoju Gminy Zelów 
przeznaczonych na działalność Inkubatora Przedsiębiorczości wraz z 
modernizacją kotłowni i instalacji centralnego ogrzewania. 
12.1.9 Remont pomieszczeń oraz utwardzenie placów Fundacji Rozwoju 
Gminy Zelów przeznaczonych dla firm działających w ramach inkubatora 
Przedsiębiorczości. 

odrzucone 
 

Ze względu na charakter dokumentu 
Strategii i jego funkcję nie jest 
możliwe umieszczanie w nim 
szczegółowych zadań wszystkich 
placówek działających na terenie 
gminy 

17.  91 Zadania inwestycyjne (proponowane) – (treść wniosku ze względu na 
rozmiar znajduje się w Załączniku nr 1) 

odrzucone Ze względu na charakter dokumentu 
Strategii i jego funkcję nie jest 
możliwe umieszczanie w nim 
szczegółowych zadań wszystkich 
placówek działających na terenie 
gminy 

18.  120-
122 

Cel strategiczny 3 (treść wniosku ze względu na rozmiar znajduje się w 
Załączniku nr 2) 
 

częściowo 
przyjęte 
 

Ze względu na charakter dokumentu 
Strategii i jego funkcję zapisy zostały 
ograniczone do najważniejszych 

19.  120-
122 

Ogólna uwaga do tabeli – powinna zostać dodana kolumna „Realizator 
zadania”, gdyż nie do wszystkich zadań przypisane są wskaźniki realizacji. 
Kolumna „Źródło/odpowiedzialny” odnosi się do poszczególnych 
wskaźników a nie zadań realizacyjnych. W związku z tym tabela jest 
nieczytelna i niepełna - brak jest informacji, kto realizuje dane działanie. 

odrzucone Tabela ta ma za zadanie określać 
wskaźniki realizacji celów i 
źródło/odpowiedzialnych za ten 
wskaźnik 
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E. Zestawienie przyjętych zmian do strategii wraz z ich umiejscowieniem w dokumencie. 
 

Str. 15 i 16  
Kolejną organizacją działającą na terenie Gminy jest Fundacja Rozwoju Gminy Zelów, która powstała w kwietniu 1991 r. Jest organizacją 
pozarządową działającą non-profit. Cechuje ją neutralność pod względem politycznym i światopoglądowym. Fundacja jest samodzielną jednostką 
organizacyjną, funkcjonuje na zasadach rynkowych i nie otrzymuje żadnych dotacji podmiotowych i przedmiotowych na swoje funkcjonowanie  
i prowadzone działania. Wszystkie środki wypracowane przez Fundację pochodzą ze świadczenia usług bądź z realizacji projektów. 
Misją Fundacji jest tworzenie korzystnych warunków do gospodarczego i społecznego rozwoju w regionie łódzkim, ze szczególnym 
uwzględnieniem Gminy Zelów i Powiatu Bełchatowskiego. 
Działania Fundacji realizowane są przez wydzielone jednostki organizacyjne: 

- Ośrodek Doradczo-Szkoleniowy,  
- Zelowski Fundusz Przedsiębiorczości,  
- Zelowski Inkubator Przedsiębiorczości.  

Jednostki te świadczą następujące usługi: 
- doradcze (proste i specjalistyczne),  
- szkoleniowe,  
- informacyjne,  
- finansowe (pożyczki, dotacje), 
- wynajem powierzchni na prowadzenie działalności gospodarczej.  

Usługi te były i są realizowane w ramach szeregu programów pomocowych finansowanych ze środków krajowych i zagranicznych. Uzupełniają 
one bądź intensyfikują działania administracji rządowej i samorządowej oraz innych instytucji głownie na rzecz kreowania i rozwoju 
przedsiębiorczości. Są to usługi mające na celu: 

- rozwój przedsiębiorstw, w szczególności małych i średnich, 
- przeciwdziałanie i łagodzenie skutków bezrobocia, 
- rozwój i podnoszenie kwalifikacji osób dorosłych, młodzieży i dzieci, 
- rozwój przedsiębiorstw ekonomii społecznej i działania na rzecz podmiotów ekonomii społecznej, 
- aktywizację osób starszych. 

Istotnym elementem w działalności Fundacji jest także realizacja celów statutowych polegająca na finansowym, rzeczowym i merytorycznym 
wspieraniu lokalnych inicjatyw o charakterze kulturalnym, sportowym i proekologicznym. 
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Zasięg działania Fundacji obejmuje teren całego kraju, koncentrując się w szczególności na obszarze województwa łódzkiego. Poza siedzibą 
Fundacji w Zelowie działania prowadzone są także w punktach zamiejscowych: w Piotrkowie Trybunalskim, Bełchatowie i Zduńskiej Woli.  
Fundacja od 1995 r. wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych (Ośrodek Szkoleniowy „Wiedza”) prowadzonej przez Starostwo 
Powiatowe w Bełchatowie, od 2004 r. wpisana do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez WUP w Łodzi, od 2005 r. wpisana do 
rejestru agencji zatrudnienia prowadzonego przez WUP w Łodzi, od 2017 roku wpisana do Bazy Usług Rozwojowych prowadzonej przez PARP. 
Fundacja jest członkiem Polskiego Związku Funduszy Pożyczkowych (wcześniej Polskiego Stowarzyszenia Funduszy Pożyczkowych, które uległo 
likwidacji (od 2002 r.), Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego (od 2002 r.) i Lokalnej Grupy Działania „Dolina Rzeki Grabi” (od 
2015 r.). 
Fundacja od 2004r. ma wdrożony System Zarządzania Jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2009. 
 

Str. 26 
- 2 oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej w Łobudzicach z Filią w Bujnach Szlacheckich. 
 

Str. 33 przed punktem 2.5 Pomoc społeczna 
W Gminie Zelów funkcjonuje niepubliczna placówka oświatowa Ośrodek Szkoleniowy „WIEDZA”, której organem prowadzącym jest Fundacja 
Rozwoju Gminy Zelów. Ośrodek szkoleniowy „WIEDZA” znajduje się w Zelowie przy ul. Mickiewicza 4. Nadzór nad placówką sprawuje Kurator 
Oświaty w Łodzi – Delegatura w Piotrkowie Tryb. Placówka prowadzi kursy w ramach pozaszkolnych form kształcenia. 
 

Str. 42 przed punktem 2.8 Bezpieczeństwo 
Ponadto na terenie gminy funkcjonuje Rodzinny Ogród Działkowy „Zdrowie”, który pełni ważną funkcję rekreacyjno-wypoczynkową dla 
mieszkańców budownictwa wielorodzinnego. 
 

Str. 47 przed punktem 4. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 
Na terenie gminy działa Fundacja Rozwoju Gminy Zelów, której celem jest tworzenie korzystnych warunków do gospodarczego i społecznego 
rozwoju w regionie łódzkim. Fundacja świadczy szereg usług dla podmiotów gospodarczych. W okresie 3 ostatnich lat (2018, 2019, 2020) Fundacja 
m.in. udzieliła wsparcia finansowego tj. 48 pożyczek na łączną kwotę 6.204.130,00 zł, w tym dla przedsiębiorców z gminy Zelów - 10 pożyczek na 
łączną kwotę 860.000,00 zł. W okresie 3 ostatnich lat wykonała także 130 usług  doradczych, dzięki, którym przedsiębiorcy z terenu woj. łódzkiego 
w tym z gminy Zelów pozyskiwali środki z różnych źródeł na rozwój działalności gospodarczej. Poza tym Fundacja na bieżąco wspiera 
przedsiębiorców oferując usługi informacyjne, szkoleniowe oraz najem powierzchni na prowadzenie działalności gospodarczej na atrakcyjnych 
warunkach. 
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Str. 75 punkt 1.2. Główne problemy w obszarze infrastruktura i środowisko 
Tabela 1. Główne problemy w obszarze infrastruktura i środowisko 

Lp. Podobszar Problemy 

9. Transport, 
komunikacja  

h. Brak oświetlenia, na niektórych ulicach, gdzie pojawiło się nowe budownictwo 

 

Str. 79 ANALIZA SWOT, Tabela 63, Mocne strony Miasta i Gminy, W obszarze gospodarki i promocji Gminy 
+ Funkcjonowanie Fundacji Rozwoju Gminy Zelów oferującej kompleksowy system wsparcia dla MŚP (Ośrodek Doradczo Szkoleniowy, Fundusz 
Przedsiębiorczości, Inkubator Przedsiębiorczości) 
 

Str. 88 punkt 6.1 Cele strategiczne, operacyjne i zadania realizacyjne w obszarze społecznym 
Tabela 2. Cele strategiczne i operacyjne oraz zadania realizacyjne Strategii Rozwoju Gminy Zelów na lata 2021 – 2027 w obszarze społecznym 

Podobszar Cele operacyjne Zadania realizacyjne 

6. Kapitał społeczny 6.3 Zwiększona aktywność społeczna 
mieszkańców Gminy 

6.3.3 Utworzenie budżetu obywatelskiego 

 

Str. 92 punkt 6.3. Cele strategiczne, operacyjne i zadania realizacyjne w obszarze gospodarki i promocji gminy 
Tabela 3. Cele strategiczne i operacyjne oraz zadania realizacyjne w obszarze gospodarki i promocji gminy 

Podobszar Cele operacyjne Zadania realizacyjne 

12. Przedsiębiorczość  12.1 Stworzone sprzyjające warunki dla 
rozwoju przedsiębiorczości 

12.1.2 Poszerzenie usług finansowych, informacyjnych, doradczych oraz udostępnianie 

powierzchni (w ramach Inkubatora Przedsiębiorczości) przedsiębiorstwom typu start-up  
i przedsiębiorstwom rozwijającym się 
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Str. 125-128 punkt 9.5. Wskaźniki realizacji celów operacyjnych  
Cel strategiczny 3: Wysoki stopień wykorzystania potencjału gospodarczego gminy 

12. Przedsiębiorczość  12.1 Stworzone 
sprzyjające warunki 
dla rozwoju 
przedsiębiorczości 

12.1.1 Opracowanie programu 
wspierania przedsiębiorczości, 
w tym przedsiębiorczości 
innowacyjnej 

12.1.2 Poszerzenie usług finansowych, 
informacyjnych, doradczych 
oraz udostępnianie powierzchni 
(w ramach Inkubatora 
Przedsiębiorczości) 
przedsiębiorstwom typu start-
up i przedsiębiorstwom 
rozwijającym się 

12.1.3  Promowanie ofert instytucji 
wspierających potencjalnych 
przedsiębiorców 

12.1.4 Organizowanie szkoleń dla 
przedsiębiorców w zakresie 
możliwości wykorzystania 
i sposobu pozyskiwania źródeł 
finansowania inwestycji, w tym 
środków UE 

12.1.5 Edukacja z zakresu 
przedsiębiorczości i szkolenia 
dla potencjalnych 
przedsiębiorców 

12.1.6 Wsparcie promocji lokalnych 
produktów rzemieślniczych 
i wyrobów artystycznych 
(rękodzieło) 

Liczba szkoleń dla przedsiębiorców w 
zakresie możliwości wykorzystania i 
sposobu pozyskiwania źródeł 
finansowania inwestycji, w tym środków 
UE (w sztukach) 

Stanowisko odpowiedzialne 
za obsługę przedsiębiorców 
Fundacja Rozwoju Gminy 
Zelów 

Liczba uczestników szkoleń dla 
przedsiębiorców w zakresie możliwości 
wykorzystania i sposobu pozyskiwania 
źródeł finansowania inwestycji, w tym 
środków UE (osób) 

Stanowisko odpowiedzialne 
za obsługę przedsiębiorców 
Fundacja Rozwoju Gminy 
Zelów 

Liczba działań promocyjnych na rzecz 
wspierania lokalnych produktów 
rzemieślniczych i wyrobów artystycznych 
(w sztukach) 

Referat Promocji, Informacji 
i Strategii 
Dom Kultury w Zelowie 

Liczba wydarzeń/eventów, na których 
promowane były przez gminę lokalnej 
produkty rzemieślnicze i wyroby 
artystyczne (w sztukach) 

Referat Promocji, Informacji 
i Strategii 
 

Liczba zrealizowanych działań 
edukacyjnych dla potencjalnych 
przedsiębiorców z zakresu 
przedsiębiorczości (w sztukach) 

Stanowisko odpowiedzialne 
za obsługę przedsiębiorców 
Fundacja Rozwoju Gminy 
Zelów 

Liczba zrealizowanych usług dla start-up i 
przedsiębiorców (w sztukach) 
 

Stanowisko odpowiedzialne 
za obsługę przedsiębiorców 
Fundacja Rozwoju Gminy 
Zelów 

Liczba uczestników usług dla start-up i 
przedsiębiorców (osób) 
 

Stanowisko odpowiedzialne 
za obsługę przedsiębiorców 
Fundacja Rozwoju Gminy 
Zelów 
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14. Rynek pracy  14.1 Rozwinięty rynek 
pracy 

14.1.1 Wspieranie i zachęcanie 
pracodawców do przyjmowania 
uczniów i studentów na praktyki 
zawodowe 

14.1.2 Wspieranie mieszkańców gminy 
pozostających bez pracy 
poprzez aktywizację zawodową, 
w tym konsultacje doradcy 
zawodowego 

14.1.3 Badania potrzeb lokalnego 
rynku pracy 

14.1.4 Organizacja staży dla osób do 
30 roku życia  

14.1.5 Dostęp do informacji w zakresie 
pośrednictwa pracy, 
poradnictwa zawodowego, 
szkoleń 

14.1.6 Wspieranie pracowników 
podczas przygotowywania się 
do zmian na rynku pracy 
i przekwalifikowywania się 
szczególnie w sektorze 
górniczym 

14.1.7 Ułatwianie dostępu do rynku 
pracy osobom zagrożonym 
wykluczeniem społecznym 
poprzez tworzenie sieci 
podmiotów ekonomii 
społecznej i stosowanie klauzuli 
społecznej 

Liczba uczniów, którzy skorzystali z usług 
doradcy zawodowego (osób) 

Powiatowy Urząd Pracy 
w Bełchatowie filia w 
Zelowie 
Fundacja Rozwoju Gminy 
Zelów 

Liczba zorganizowanych staży dla osób do 
30 r.ż. (w sztukach) 

Powiatowy Urząd Pracy 
w Bełchatowie filia w 
Zelowie 
Fundacja Rozwoju Gminy 
Zelów 

Liczba osób, która skorzystała z bazy 
informacji w zakresie pośrednictwa pracy, 
poradnictwa zawodowego, szkoleń (osób) 

Powiatowy Urząd Pracy 
w Bełchatowie filia w 
Zelowie 
Fundacja Rozwoju Gminy 
Zelów 

15. Promocja 
i atrakcyjność 
inwestycyjna 
Gminy 

15.1 Zwiększona 
atrakcyjność 
inwestycyjna Gminy 

15.1.1 Stworzenie i wypromowanie 
oferty inwestycyjnej  

15.1.2  Stworzenie punktu obsługi 
inwestora 

Liczba wejść na stronę Urzędu Miejskiego 
w zakładkę „Oferty inwestycyjne” 
(w sztukach) 

Referat Promocji, Informacji 
i Strategii 
Fundacja Rozwoju Gminy 
Zelów 
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15.1.3 Stosowanie 
zindywidualizowanej obsługi 
inwestorów 

15.1.4 Stworzenie jednego miejsca na 
urzędowej stronie Gminy, które 
będzie integrowało informacje 
ważne dla przedsiębiorców 
(w tym aktualne informacje 
o terenach inwestycyjnych) 

15.1.5 Utworzenie rady gospodarczej - 
ciała doradczego przy 
burmistrzu 

15.1.6 Wytyczenie w Miejscowym 
Planie Zagospodarowania 
przestrzennego terenów pod 
działalność gospodarczą 

15.1.7 Przygotowanie zasobu gruntów 
i nieruchomości przeznaczonych 
pod nowe inwestycje 
gospodarcze 

Powierzchnia terenów przemysłowych w 
nowych miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego (w ha) 

Referat Gospodarki 
Komunalnej i Ochrony 
Środowiska 

Utworzona Rada Gospodarcza Stanowisko odpowiedzialne 
za obsługę przedsiębiorców 
Fundacja Rozwoju Gminy 
Zelów 
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F. Załączniki do raportu. 

Załącznik nr 1. Zadania inwestycyjne str.91 (proponowane) 
 

Lp. Nazwa zadania: 

 

Czas realizacji Szacunkowa kwota zadania Środki zewnętrzne,  
w tym fundusze unijne 

48. Rozbudowa budynku Fundacji Rozwoju Gminy 
Zelów w Zelowie przy ul. Pileckiego 2 z 
przeznaczeniem na działalność Inkubatora 
Przedsiębiorczości 

2021 - 2025 4.440.000,00 zł Fundusz na rzecz sprawiedliwej 
transformacji, środki gminy Zelów, 
Fundusze Europejskie 2021-2027, 
środki własne. 

49. Utwardzenie placów Fundacji przy ul. Mickiewicza 4, 
Pileckiego 2, i Kościuszki. 

2021 - 2025 480.000,00 zł Fundusz na rzecz sprawiedliwej 
transformacji, środki gminy Zelów, 
środki własne. 

50. Termomodernizacja budynków Fundacji Rozwoju 
Gminy Zelów przy ul. Mickiewicza 4 i Pileckiego 2 

2021 - 2025 720.000,00 zł Fundusz na rzecz sprawiedliwej 
transformacji, środki gminy Zelów, 
WFOŚiGW, środki własne. 

51. Modernizacja kotłowni wraz z podłączeniem do sieci 
gazowej oraz modernizacja instalacji centralnego 
ogrzewania w budynkach Fundacji Rozwoju Gminy 
Zelów przy ul. Mickiewicza 4. 

2021 - 2025 420.000,00 zł Fundusz na rzecz sprawiedliwej 
transformacji, środki gminy Zelów, 
WFOŚiGW, środki własne. 

52. Remont pomieszczeń w budynku Fundacji Rozwoju 
Gminy Zelów przy ul. Pileckiego 2 przeznaczonych 
na działalność Inkubatora Przedsiębiorczości 

2021 - 2025 240.000,00 zł Fundusz na rzecz sprawiedliwej 
transformacji, środki gminy Zelów, 
Fundusze Europejskie 2021-2027, 
środki własne. 

53. Rozbudowa hali „C” Fundacji Rozwoju Gminy Zelów 
przy ul. Mickiewicza 4 w Zelowie z przeznaczeniem 
na powiększenie powierzchni Inkubatora 
Przedsiębiorczości 

2021 - 2025 900.000,00 zł Fundusz na rzecz sprawiedliwej 
transformacji, środki gminy Zelów, 
Fundusze Europejskie 2021-2027, 
środki własne. 

54. Zakup nieruchomości, utwardzenie terenu oraz 
budowa hal przeznaczonych na działalność 
Inkubatora Przedsiębiorczości 

2021 - 2025 13.800.000,00 zł Fundusz na rzecz sprawiedliwej 
transformacji, środki gminy Zelów, 
Fundusze Europejskie 2021-2027, 
środki własne. 
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Załącznik nr 2. Cel strategiczny 3: Wysoki stopień wykorzystania potencjału gospodarczego gminy, str. 120, 121, 122 (proponowane) 

Tabela 69. Wskaźniki do celów operacyjnych w matrycy celów strategicznych, operacyjnych i zadań realizacyjnych Strategii Rozwoju Gminy Zelów na lata 2021 – 
2027 

Podobszar Cele operacyjny Zadania realizacyjne 
 

Wskaźnik Źródło/odpowiedzialny 

12. Przedsiębiorczość 12.1 Stworzone 
sprzyjające warunki dla 
rozwoju 
przedsiębiorczości  
 

12.1.1 Opracowanie programu wspierania 
przedsiębiorczości, w tym 
przedsiębiorczości innowacyjnej 
 
12.1.2 Poszerzenie usług finansowych, 
informacyjnych, doradczych oraz 
udostępnianie powierzchni (w ramach 
Inkubatora Przedsiębiorczości) 
przedsiębiorstwom typu start-up i 
przedsiębiorstwom rozwijającym się 
 
 
12.1.3 Promowanie ofert instytucji 
wspierających potencjalnych 
przedsiębiorców 
 
12.1.4 Organizowanie szkoleń dla 
przedsiębiorców w zakresie możliwości 
wykorzystania i sposobu pozyskiwania 
źródeł finansowania inwestycji, w tym 
środków UE 
 
12.1.5 Edukacja z zakresu 
przedsiębiorczości i szkolenia dla 
potencjalnych przedsiębiorców 
 
12.1.7 Powiększenie powierzchni 
(budynki + place) Inkubatora 

 
 
 
 
Liczba uczestników i 
zrealizowanych usług dla start-up 
i przedsiębiorców w zakresie 
zrealizowanych usług i rodzaju 
pozyskiwanych źródeł 
finansowania na rozwój i 
inwestycje, w tym środków UE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dodatkowa powierzchnia 
Inkubatora Przedsiębiorczości w 
m2 

Stanowisko odpowiedzialne za 
obsługę przedsiębiorców 
Fundacja Rozwoju Gminy Zelów 
 
Stanowisko odpowiedzialne za 
obsługę przedsiębiorców 
Fundacja Rozwoju Gminy Zelów 
 
 
 
 
 
Stanowisko odpowiedzialne za 
obsługę przedsiębiorców 
Fundacja Rozwoju Gminy Zelów 
 
Stanowisko odpowiedzialne za 
obsługę przedsiębiorców 
Fundacja Rozwoju Gminy Zelów 
 
 
 
Stanowisko odpowiedzialne za 
obsługę przedsiębiorców 
Fundacja Rozwoju Gminy Zelów 
 
Fundacja Rozwoju Gminy 
Zelów/Urząd Miejski w Zelowie 
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Przedsiębiorczości działającego w ramach 
Fundacji Rozwoju Gminy Zelów. 
 
12.1.8 Termomodernizacja budynków 
Fundacji Rozwoju Gminy Zelów 
przeznaczonych na działalność 
Inkubatora Przedsiębiorczości wraz z 
modernizacją kotłowni i instalacji 
centralnego ogrzewania. 
 
12.1.9 Remont pomieszczeń oraz 
utwardzenie placów Fundacji Rozwoju 
Gminy Zelów przeznaczonych dla firm 
działających w ramach inkubatora 
Przedsiębiorczości. 

 

 
 
Powierzchnia ocieplonych ścian, 
stropów w m2, ilość wymienionej 
stolarki okiennej i drzwiowej w 
sztukach.  
 
 
 
Powierzchnia wyremontowanych 
pomieszczeń w m2 
 
 

 
 
 
Fundacja Rozwoju Gminy 
Zelów/Urząd Miejski w Zelowie 
 
 
 
 
 
Fundacja Rozwoju Gminy 
Zelów/Urząd Miejski w Zelowie 

14. Rynek pracy 14.1 Rozwinięty rynek 
pracy  
 

14.1.2 Wspieranie mieszkańców gminy 
pozostających bez pracy poprzez 
aktywizację zawodową, w tym konsultacje 
doradcy zawodowego  
 
4.1.5 Dostęp do informacji w zakresie 
pośrednictwa pracy, poradnictwa 
zawodowego, szkoleń  
 
14.1.6 Wspieranie pracowników podczas 
przygotowywania się do zmian na rynku 
pracy  

 Powiatowy Urząd Pracy w 
Bełchatowie filia w Zelowie 
Fundacja Rozwoju Gminy Zelów 
 
 
Powiatowy Urząd Pracy w 
Bełchatowie filia w Zelowie 
Fundacja Rozwoju Gminy Zelów 
 
Powiatowy Urząd Pracy w 
Bełchatowie filia w Zelowie 
Fundacja Rozwoju Gminy Zelów 

15. Promocja i 
atrakcyjność 
inwestycyjna Gminy  
 

15.1 Zwiększona 
atrakcyjność inwestycyjna 
Gminy  
 

15.1.1 Stworzenie i wypromowanie oferty 
inwestycyjnej  
 
 
15.1.2 Stworzenie punktu obsługi 
inwestora  
 
 

 Referat Promocji, Informacji i 
Strategii 
Fundacja Rozwoju Gminy Zelów 
 
Referat Promocji, Informacji i 
Strategii 
Fundacja Rozwoju Gminy Zelów 
 



22 
 

15.1.3 Stosowanie zindywidualizowanej 
obsługi inwestorów  
 
 
15.1.4 Stworzenie jednego miejsca na 
urzędowej stronie Gminy, które będzie 
integrowało informacje ważne dla 
przedsiębiorców (w tym aktualne 
informacje o terenach inwestycyjnych)  
 
15.1.5 Utworzenie rady gospodarczej - 
ciała doradczego przy burmistrzu  

Referat Promocji, Informacji i 
Strategii 
Fundacja Rozwoju Gminy Zelów 
 
Referat Promocji, Informacji i 
Strategii 
Fundacja Rozwoju Gminy Zelów 
 
 
 
Referat Promocji, Informacji i 
Strategii 
Fundacja Rozwoju Gminy Zelów 

 


