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*** PRZECZYTAJ! *** ZASTANÓW SIÊ NAD PRZYSZ£OCI¥! *** WYPOWIEDZ SIÊ! ***
* ekstensywny - zalesienia, agroturystyka, infrastruktura techniczna
itp.
* intensywny - optymalne wykorzystanie gruntów wysokich klas, rozwijanie wzornictwa szkoleniowego,
kwiaty, owoce, szparagi, itp. ( np.
wykorzystanie dowiadczeñ ogromnej rzeszy mieszkañców pracuj¹cych
w Holandii).
8. Rozwój na terenie powiatu przedsiêbiorstw przetwórstwa rolno-spo¿ywczego, wspó³pracuj¹cych cile z
lokalnymi rolnikami, wykorzystuj¹cych bliskoæ rynku s¹siednich aglomeracji, dostarczaj¹cych produkty
zdrowe, certyfikowane, dobrze wypromowane, o konkurencyjnej jakoci.
9. Rozwiniêta turystyka wykorzystuj¹ca tradycje, folklor, historiê, zabytki, wartoci religijne i walory rodowiskowe powiatu oraz s¹siedztwo
du¿ych aglomeracji, w tym: agroturystyka, turystyka weekendowa i rodzinna, turystyka pielgrzymkowa,
turystyka edukacyjna, turystyka aktywna (rowerowa), ³owiectwo.
10.Wysoka atrakcyjnoæ powiatu
strzeleckiego jako miejsca zamieszkania wynikaj¹ca z:
* wzmacniania integracji spo³ecznej, solidarnoci spo³ecznoci lokalnej, odpowiedzialnoci za los innych
mieszkañców, zachowania tradycyjnych wartoci rodzinnych,
* atrakcyjnych walorów rodowiska
naturalnego uzupe³nianych przez
odpowiednio funkcjonuj¹c¹ infrastrukturê rekreacyjn¹,
* wspó³zale¿nego rozwoju kwalifikacji mieszkañców i rynku pracy,
pozwalaj¹cego na znalezienie pracy
zgodnej z aspiracjami mieszkañców
i utrzymywania bezrobocia na niskim poziomie,
* dobrych warunków dla rozwoju
budownictwa mieszkaniowego, w
tym budownictwa o charakterze rezydencjalnym,
* dostêpnoci w powiecie lub w bezporednim s¹siedztwie powiatu
us³ug spo³ecznych o odpowiedniej
jakoci (s³u¿ba zdrowia, kultura,
edukacja na wszystkich poziomach
wraz z uczelniami wy¿szymi i kszta³ceniem ustawicznym, opieka socjalna, us³ugi rehabilitacyjno-terapeutyczne, us³ugi opiekuñcze nad ludmi starszymi i niepe³nosprawnymi),
* dostêpnoci do us³ug na obszarze
ca³ego powiatu.
11. Infrastruktura techniczna, dynamizuj¹ca rozwój funkcji gospodarczych i spo³ecznych:
* infrastruktura komunikacyjna,
umo¿liwiaj¹ca otwarcie powiatu na
zewn¹trz (dobra jakoæ dróg przelotowych, obwodnice, zmodernizowany wewnêtrzny uk³ad komunikacyjny, wystarczaj¹ca liczba miejsc parkingowych),
* infrastruktura ochrony rodowiska: sieæ wodno-kanalizacyjna,
oczyszczalnie cieków, gospodarka
odpadami, ochrona zbiorników wód
powierzchniowych i podziemnych,
rozwi¹zany problem niskiej emisji,
* infrastruktura turystyczna i rekreacyjna: urozmaicona baza noclegowa obejmuj¹ca obiekty o ró¿nym standardzie, obiekty rekreacyjne i sportowe (cie¿ki rowerowe, udostêpniane
mieszkañcom i turystom hale sportowe i stadiony),
* atrakcyjne tereny o pe³nym uzbrojeniu, mo¿liwe do przeznaczenia na
cele gospodarcze i mieszkaniowe,
* nowoczesna infrastruktura w zakresie telekomunikacji i sieci informatycznych.
12.Silnie rozwiniête sieci instytucjonalne obejmuj¹ce:
* instytucje otoczenia biznesu (instytucje finansowe i doradcze) wspomagaj¹ce aktywnoæ gospodarcz¹
mieszkañców i rozwój ma³ej i redniej przedsiêbiorczoci, zwiêkszaj¹ce atrakcyjnoæ inwestycyjn¹ obszaru, wspomagaj¹ce rozwój rolnictwa,
* placówki edukacyjne u³atwiaj¹ce przekwalifikowanie i dostosowanie do zmieniaj¹cych siê potrzeb na
rynku pracy,
* instytucje promuj¹ce powiat i jego
walory, tak¿e poza granicami kraju.
13.Powiat bezpieczny, w którym minimalizowane s¹ patologie spo³eczne, przestêpczoæ jest niewielka, m³o-

dzie¿ i dzieci nie s¹ nara¿one na
wp³yw negatywnych wzorców zewnêtrznych a ratownictwo medyczne i przeciwpo¿arowe jest na wysokim poziomie.
7.
Dziedziny i cele strategiczne
powiatu strzeleckiego
Szczegó³owo sformu³owana wizja
pozwala na wyznczenie dziedzin i
celów strategicznych powiatu strzeleckiego. Ze wzglêdu na koniecznoæ
zaspokojenia aspiracji mieszkañców
powiatu oraz wzmocnienia pozycji
powiatu w otoczeniu sformu³owano
dwa cele generalne zorientowane na
wnêtrze i na otoczenie powiatu:
CG1. Wysoka atrakcyjnoæ zamieszkania w powiecie strzeleckim
jako miejsca, w którym osi¹ganie
materialnych standardów cywilizacyjnych ³¹czone jest z zachowaniem
pozytywnych wartoci kulturowych, tradycyjnych wiêzi spo³ecznych i wartoci rodowiskowych oraz
dostarczaj¹cego swoim mieszkañcom
dogodnych warunków dla rozwoju
indywidualnego i aktywnoci zawodowej.
CG2. Wysoka konkurencyjnoæ
gospodarki powiatu strzeleckiego,
rozwijaj¹cej siê w zgodzie z zasadami ekorozwoju, zdolnej do sprostania wyzwaniom pojawiaj¹cym siê w
otoczeniu i efektywnie wykorzystuj¹cej zasoby wewnêtrzne powiatu.
Trzecim celem generalnym jest cel
zorientowany na wzmocnienie
wspó³pracy podmiotów decyduj¹cych o rozwoju lokalnym:
CG3. wspó³zale¿noæ dzia³añ podejmowanych przez podmioty lokalne i wewnêtrzna spójnoæ powiatu.
Wyró¿niono nastêpuj¹ce dziedziny
strategicznego rozwoju powiatu
strzeleckiego:
1. kapita³ ludzki i spo³eczny (w tym
edukacja i kultura)
2. ochrona rodowiska przyrodniczego
3. gospodarka, rolnictwo, turystyka
(w tym zatrudnienie)
4. infrastruktura (w tym transport)
5. opieka spo³eczna, zdrowie, rekreacja, sport
6. wspó³praca lokalna i równomierny rozwój powiatu (w tym rozwój
obszarów wiejskich)
8.
Cele operacyjne,
kierunki dzia³añ
i projekty priorytetowe
powiatu strzeleckiego
Dla poszczególnych dziedzin zosta³y opracowane cele operacyjne
(CO), dla których z kolei sformu³owano kierunki dzia³añ (K). W ramach
kierunków dzia³añ ustalono projekty
priorytetowe (P).
Dziedzina 1: Kapita³ ludzki i spo³eczny (w tym edukacja i kultura)
CO1.1.Wysokie i stale aktualizowane w powi¹zaniu z potrzebami
rynku pracy kwalifikacje mieszkañców powiatu.
K1.1.1. Rozwój mo¿liwoci permanentnego podnoszenia kwalifikacji i
przekwalifikowañ.
K1.1.2. Rozwijanie materialnej, organizacyjnej i kadrowej bazy edukacyjnej w zgodzie z wymaganiami wspó³czesnego kszta³cenia.
CO1.2.Silne wiêzi spo³eczne
³¹cz¹ce mieszkañców powiatu
oparte na tradycji i to¿samoci lokalnej.
K1.2.1. Kultywowanie tradycji kulturowych, wiêzi s¹siedzkich i rodzinnych.
K1.2.2. Zacienianie wiêzi miêdzy
mieszkañcami gmin powiatu.
K1.2.3. Budowanie wiêzi mieszkañców z powiatem, odpowiedzialnoci
za jego rozwój oraz umo¿liwienie
partycypacji w kszta³towaniu jego
przysz³oci.
K1.2.4. Budowanie wród mieszkañ-

ców wiadomoci pozytywnych
perspektyw rozwoju indywidualnego w powiecie.
CO1.3.Mentalne otwarcie mieszkañców na otoczenie i dostosowanie do wspó³czesnych trendów gospodarczych i spo³ecznych.
K1.3.1. Usuwanie barier utrudniaj¹cych mieszkañcom powiatu funkcjonowanie we wspó³czesnych warunkach spo³eczno-ekonomicznych.
K1.3.2. Rozwijanie bezporednich
kontaktów mieszkañców powiatu ze
wiatem.
CO1.4.Szacunek dla materialnego dziedzictwa kulturowego i historycznego wyra¿aj¹cy siê w
utrzymywaniu obiektów zabytkowych i charakterystycznych walorów zabudowy.
K1.4.1. Ochrona i odnowa zabytkowych obiektów powiatu.
Projekty priorytetowe:
P1.4.1.1. Remont zabytkowego Pa³acyku Myliwskiego (Dom Pomocy Spo³ecznej) w Zawadzkiem.
P1.4.1.2. Remont obiektów zabytkowych SOSW w Lenicy.
DZIEDZINA 2: OCHRONA RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO

CO2.1.Dyscyplina w gospodarowaniu zasobami rodowiska naturalnego pozwalaj¹ca na zachowanie
najcenniejszych walorów ekosystemu i wiadome wykorzystywanie
zasobów naturalnych dla celów
gospodarki i osadnictwa.
K2.1.1. Gospodarowanie przestrzeni¹ z uwzglêdnieniem zasad rozwoju
zrównowa¿onego.
K2.1.2. Kszta³towanie proekologicznej wiadomoci mieszkañców.
K2.1.3. Umo¿liwienie mieszkañcom
powiatu zachowañ proekologicznych
i ich egzekwowanie.
Dziedzina 3: Gospodarka, rolnictwo,
turystyka (w tym zatrudnienie)
CO3.1.Zrównowa¿ony jakociowo
i ilociowo rynek pracy.
K3.1.1. Koordynacja profili kszta³cenia z bie¿¹cymi i prognozowanymi
potrzebami rynku pracy.
K3.1.2. Tworzenie warunków dla
przejmowania nadwy¿ek r¹k do pracy z rolnictwa.
K3.1.3. Tworzenie mieszkañcom powiatu warunków do podejmowania
pracy poza powiatem.
K3.1.4. Zwiêkszenie liczby lokalnych zasobów miejsc pracy poprzez
rozwój turystyki.
CO3.2.Wspó³zale¿ny rozwój przemys³u, rolnictwa i turystyki.
K3.2.1. Wzmacnianie integracji pomiêdzy rolnictwem, przemys³em i
turystyk¹.
K3.2.2. Rozwijanie nowych form
dzia³alnoci ekonomicznej wokó³ gospodarstw rolnych.
CO3.3.Wysoka atrakcyjnoæ inwestycyjna powiatu.
K3.3.1. Przygotowanie atrakcyjnej
oferty inwestycyjnej.
K3.3.2. Wzmacnianie pozytywnego
wizerunku powiatu na rynku inwestycyjnym.
CO3.4.Rozwijaj¹ce siê innowacyjne ga³êzie gospodarki.
K3.4.1. Stworzenie mo¿liwoci sta³ej restrukturyzacji gospodarki powiatu, wspierania perspektywicznych bran¿, wprowadzania nowych
technologii.
K3.4.2. Wspieranie podmiotów inwestuj¹cych w badania i rozwój.
K3.4.3. Uruchomienie mechanizmów
dyfuzji koncepcji ze sfery nauki do
sfery biznesu.
CO3.5.Rozwijaj¹cy siê sektor ma³ych i rednich przedsiêbiorstw.
K3.5.1. Stworzenie systemu wsparcia dla przedsiêbiorstw z ga³êzi innowacyjnych, przetwórstwa rolno-spo¿ywczego, turystyki.
K3.5.2. Wspieranie powstawania sieci kooperacyjnych ma³ych i rednich
przedsiêbiorstw.

Dziedzina 4: Infrastruktura
(w tym transport)
CO4.1.Rozwiniête wewnêtrzne i
zewnêtrzne powi¹zania komunikacyjne.
K4.1.1. Modernizacja sieci dróg wewn¹trz powiatu
Projekty priorytetowe:
P5.2.2.1. Modernizacja drogi powiatowej 27-434 Kêdzierzyn-Kole  Januszkowice w miejscowoci £¹ki Kozielskie.
P5.2.2.2. Odbudowa drogi powiatowej 27-804 Strzelce Opolskie  Kolonowskie na odcinku Strzelce Opolskie
 Podborzany  Osiek.
P5.2.2.3. Modernizacja wiaduktu
drogowo-kolejowego w ci¹gu drogi
powiatowej 1840O.
K4.1.2. Odci¹¿enie wewnêtrznego
uk³adu komunikacyjnego od ruchu
tranzytowego.
Projekty priorytetowe:
P1.4.2.1. Modernizacja dróg powiatowych dla potrzeb obwodnicy pó³nocnej Strzelec Opolskich.
CO4.2.Infrastruktura ochrony
rodowiska w pe³ni zabezpieczaj¹ca zasoby naturalne powiatu
przed negatywnymi wp³ywami gospodarki i osadnictwa.
K4.2.1. Ochrona powietrza przez likwidowanie niskiej emisji.
Projekty priorytetowe:
P4.2.1.1. Remont kot³owni i sieci ciep³owniczej w SOSW Lenica.
K4.2.2. Ochrona wód podziemnych
i powierzchniowych.
Projekty priorytetowe:
P5.2.2.1. Przebudowa miejscowej
oczyszczalni cieków, DPS Zawadzkie.
Dziedzina 5: Opieka spo³eczna,
zdrowie, rekreacja, sport
CO5.1.Opieka spo³eczna dostêpna dla najbardziej potrzebuj¹cych
mieszkañców powiatu.
K5.1.1. Wspieranie aktywnoci organizacji pozarz¹dowych.
K5.1.2. Likwidacja barier dla niepe³nosprawnych, a w szczególnoci
wspieranie powstawania miejsc pracy dla niepe³nosprawnych.
K5.1.3. Tworzenie racjonalnego systemu wsparcia dla osób potrzebuj¹cych.
K5.1.4. Rozwój wolontariatu 
zw³aszcza wród ludzi m³odych 
nakierowanego na pomoc ludziom
starszym i potrzebuj¹cym, przy
wykorzystaniu szkó³ i organizacji
spo³ecznych.
CO5.2.Dobra kondycja zdrowotna
mieszkañców powiatu.
K5.2.1. Edukacja i profilaktyka zdrowotna wród mieszkañców powiatu.
K5.2.2. Zapewnienie dostêpu do
us³ug medycznych na odpowiednim
poziomie, na warunkach finansowych akceptowanych przez mieszkañców.
Projekty priorytetowe:
P5.2.2.1. Wymiana wyposa¿enia Oddzia³u Intensywnej Opieki Medycznej
w Szpitalu Powiatowym w Strzelcach
Opolskich.
CO5.3.Wysoka aktywnoæ fizyczna mieszkañców powiatu.
K5.3.1. Uzupe³nienie braków w infrastrukturze sportowo-rekreacyjnej.
Projekty priorytetowe:
P5.3.1.1. Budowa sali sportowej
wraz z zapleczem przy Zespole Szkó³
w Strzelcach Opolskich.
K5.3.2. Lepsze wykorzystanie posiadanej bazy sportowo-rekreacyjnej.
K5.3.3. Kreowanie nowych wzorców spêdzania wolnego czasu zwi¹zanych ze sportem i rekreacj¹.
Dziedzina 6: Wspó³praca lokalna i
równomierny rozwój powiatu (w tym
rozwój obszarów wiejskich)
CO6.1.Wysoki poziom kooperacji
gmin powiatu.
CO6.2.Jednolita polityka realizowana przez powiat i tworz¹ce go
gminy na arenie regionalnej i krajowej.
CO6.3.Dobre warunki rozwoju
obszarów wiejskich.

9.
Zarys koncepcji monitoringu i
ewaluacji strategii
Monitoring i ewaluacja Strategii Rozwoju Powiatu Strzeleckiego do roku
2015 bêdzie oparta miêdzy innymi
na dynamicznej i kompleksowej analizie trendów w odniesieniu do sytuacji powiatu w ramach poszczególnych obszarów funkcjonalnych.
Przyk³adowymi obszarami analizy
empirycznej daj¹cymi podstawê do
wskazania porednich lub bezporednich mierników mog¹ zatem byæ:
1.
-

Potencja³ gospodarczy powiatu:
inwestycje,
prywatyzacja,
podmioty gospodarcze zarejestrowane w systemie REGON w latach 2000  2003,
- podmioty gospodarcze wg liczby
zatrudnionych pracowników, w
roku 2003,
- struktura podmiotów gospodarczych w/g form prawno  organizacyjnych (koniec roku 2003),
* sektor prywatny: spó³ki handlowe, akcyjne, z o.o., cywilne, spó³dzielcze, zak³ady osób fizycznych
* sektor publiczny: przedsiêbiorstwa pañstwowe, spó³ki handlowe,
- rynki zbytu dla firm powiatowych,
- przychody ze sprzeda¿y,
- inwestorzy zagraniczni,
- nowe technologie,
2. Infrastruktura:
- komunikacja, drogi,
- transport kolejowy,
- sieæ wodoci¹gowa i kanalizacyjna,
- ciep³ownictwo,
- infrastruktura gazownicza,
- telekomunikacyjna,
3. Stan ochrony rodowiska:
- rodowisko przyrodnicze,
- jakoæ wody,
- jakoæ gleby,
- jakoæ powietrza,
- ha³as,
- opady,
- nak³ady inwestycyjne na ochronê
rodowiska 2000  2003,
4. Edukacja:
- przedszkola,
- szko³y podstawowe,
- gimnazja,
- szkolnictwo ponadgimnazjalne,
- szkolnictwo specjalne,
- szkolnictwo policealne,
5. Warunki ¿ycia mieszkañców powiatu:
- sytuacja demograficzna  zmiany liczby ludnoci 1998  2003
(liczba urodzin  przyrost naturalny, liczba zawartych ma³¿eñstw),
- struktura wieku mieszkañców
(przedprodukcyjny  0-17 lat,
produkcyjny  18-60/65 lat, poprodukcyjny  60/65 i wiêcej lat)
- emigracja zarobkowa,
- wykszta³cenie ludnoci powiatu,
- budownictwo mieszkaniowe,
- aktywnoæ ekonomiczna ludnoci,
- bezrobocie (struktura wg p³ci i w
%),
- opieka zdrowotna (szpital - liczba ³ó¿ek 2000  2003 i oddzia³y,
apteki  liczba ludnoci na 1 aptekê, opieka stomatologiczna, schorzenia: ch. kr¹¿enia, nowotwory,
uk³adu trawiennego, urazy, zatrucia),
- Domy i Zak³ady Opieki Spo³ecznej (liczba placówek 1995 2003,
miejsca pensjonariusze)
6. Kultura:
- zabytki, inwestycje kultury, imprezy kulturalne tradycyjnie organizowane,
7. Sport i turystyka:
- kluby sportowe,
- bran¿a sportowa,
- wyniki sportowe,
- rodki finansowe na sport i turystykê,
- liczba osób uprawiaj¹cych poszczególne dyscypliny sportowe,

