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Czym jest 
Subregion Kędzierzyńsko-Kozielski 

 Subregion Kędzierzyńsko-Kozielski tworzy łącznie 11 gmin, (w tym 1 gmina 

miejska, 3 gminy miejsko-wiejskie i 7 gmin wiejskich) oraz 2 samorządy szczebla po-

wiatowego. Łączna powierzchnia Subregionu wynosi 1200 km². Subregion jest za-

mieszkały przez 161,9 tys. mieszkańców.    

Zgodnie z definicją wskazaną w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 

2030 (przyjęty przez Radę Ministrów 13 grudnia 2011 roku), Kędzierzyn-Koźle jako 

miasto liczące powyżej 50 tys. mieszkańców jest jednym z ośrodków subregionalnych 

województwa opolskiego. Jest to miasto pełniące ważną rolę administracyjną, gospo-

darczą i społeczną. Ponadto w Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 

roku wskazano Kędzierzyn-Koźle wraz z jego obszarem funkcjonalnym jako jeden  

z czterech, poza Aglomeracją Opolską, biegunów wzrostu województwa opolskiego. 

Ujmując szczegółowo Subregion Kędzierzyńsko-Kozielski obejmuje w całości obszar 

powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego, w skład którego wchodzą:

gmina miejska Kędzierzyn-Koźle,

gmina wiejska Bierawa,

gmina wiejska Cisek,

gmina wiejska Pawłowiczki,

gmina wiejska Polska Cerekiew,

gmina wiejska Reńska Wieś.

oraz część powiatu strzeleckiego, na terenie którego leżą następujące jednostki samo-

rządu terytorialnego:

gmina wiejska Jemielnica,

gmina miejsko-wiejska Leśnica,

gmina miejsko-wiejska Strzelce Opolskie,

gmina miejsko-wiejska Ujazd,

gmina miejsko-wiejska Zawadzkie.
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Ostateczny kształt Subregionu został ustalony w wyniku złożonego procesu delimi-

tacji. Subregion jest rozumiany jako specyficzny obszar funkcjonalny – oparty o dwa 

główne ośrodki miejskie – Kędzierzyn-Koźle i Strzelce Opolskie. Pierwsze działania 

odnoszące się do wyodrębnienia Kędzierzyńsko-Kozielskiego Miejskiego Obszaru 

Funkcjonalnego podjęto w 2012 r. – pierwotnie obszar ten obejmował obszar 8 gmin. 

Oficjalne porozumienie tworzące Subregion Kędzierzyńsko-Kozielski, w skład którego 

wchodzi 13 jednostek samorządu terytorialnego podpisano 5 czerwca 2013 r.

 Z uwagi na przyjęte otwarte podejście terytorialne i wnioski wynikające 

z przeprowadzonej delimitacji zasadnym jest rozważenie poszerzenia obszaru 

funkcjonalnego o gminę Kolonowskie. Podstawą do tego powinna być jednak wola 

władz tej gminy oraz sygnatariuszy Porozumienia o Współpracy Partnerskiej Gmin 

i Powiatów Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego. 

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY PARTNERSKIEJ GMIN I POWIATÓW 
SUBREGIONU KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKIEGO

PREAMBUŁA

„Wychodząc naprzeciw wyzwaniom gospodarczym i społecznym, służąc lokalnym 

społecznościom oraz przyjmując zintegrowane podejście terytorialne jako podstawę 

współpracy Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, Sygnatariusze niniejszego po-

rozumienia przyjmują misję kreowania wzrostu gospodarczego oraz poprawy jakości 

życia mieszkańców”.

Cele porozumienia o utworzeniu Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego: 

1. Wzmocnienie funkcji miejskich oraz rozbudowa powiązań funkcjonalnych mię-

dzy Kędzierzynem-Koźlem a jego otoczeniem dla równomiernego i zrównowa-

żonego rozwoju Województwa Opolskiego, 

2. Wypracowanie spójnego modelu planowania przestrzennego angażującego 

podmioty wewnątrz subregionu, 

3. Przygotowanie wspólnych projektów rozwojowych, 

4. Wspieranie działań służących rozwiązaniu problemów demograficznych wystę-

pujących na terenie subregionu oraz przeciwdziałanie zjawiskom bezrobocia, 

5. Wdrożenie założeń dotyczących planowania na obszarach funkcjonalnych wy-
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nikających z regulacji prawnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz wytycznych Unii 

Europejskiej, 

6. Wzmocnienie współpracy gmin miejskich i wiejskich, koniecznej dla realizacji 

wspólnych działań na rzecz rozwoju subregionu, 

7. Wsparcie społeczności w kreowaniu rozwoju subregionu, 

8. Rozwój współpracy z otoczeniem subregionu,

9. Rozwój współpracy na linii nauka-biznes-administracja.

SUBREGION KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKI 
NA TLE INNYCH OBSZARÓW 
FUNKCJONALNYCH 
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Źródło: Opracowanie własne
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Foto. od góry: Spotkanie przedstawicieli Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, styczeń 2015 – foto. UM Kędzierzyn-Koźle;
II Konferencja Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, 16.02.2015 – foto. UM Kędzierzyn-Koźle; 

II Konferencja Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, 16.02.2015 – foto. Grzegorz Stępień, www.kk24.pl
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Czym jest 
Strategia Rozwoju Subregionu 
Kędzierzyńsko-Kozielskiego 

 Strategia Rozwoju Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego do roku 2020 

jest kluczowym dokumentem rozwojowym samorządów skupionych w Subregio-

nie Kędzierzyńsko-Kozielskim. Strategia zawiera z jednej strony syntezę wyników 

prac diagnostycznych zwieńczonych analizą SWOT, z drugiej strony definiuje wizję 

rozwoju Subregionu oraz cele strategiczne, a także określa wymiar operacyjny –  

tzn. zawiera rekomendacje w zakresie kierunków interwencji i zaangażowania sa-

morządów Subregionu jako podmiotów odpowiedzialnych za wdrażanie Strategii.

JAK POWSTAWAŁA STRATEGIA? 

Zawarte w Strategii zapisy wynikają z postulatów i ocen sformułowanych przez 

mieszkańców i liderów społeczności lokalnych Subregionu. Kluczowym etapem 

prac nad Strategią były spotkania studyjne i warsztaty strategiczne, w których 

uczestniczyli liderzy społeczności lokalnych (gmin i miast) Subregionu Kędzie-

rzyńsko-Kozielskiego. W tworzeniu Strategii brali udział członkowie rad gmin/

miast/powiatów, przedstawiciele urzędów miast/gmin/starostw powiatowych 

oraz podległych instytucji samorządowych, reprezentanci organizacji społecznych 

i sektora biznesu, przedsiębiorcy i mieszkańcy.

ZESTAWIENIE KLUCZOWYCH KOMPONENTÓW PROCESU PLANOWANIA 
STRATEGICZNEGO:

WIZYTY STUDYJNE

Wizyty studyjne zostały przeprowadzone w dniach 7, 10, 11, 15 kwietnia 2014 r.  

W spotkaniach wzięło udział łącznie 117 osób reprezentujących samorządy Subregionu 

Kędzierzyńsko-Kozielskiego oraz ich jednostki organizacyjne, przedstawiciele 

rad sołectw/gmin/powiatów. Każdorazowo uczestnikami wizyt studyjnych byli
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przedstawiciele Lidera projektu – Gminy Kędzierzyn-Koźle.

Celem spotkań było określenie założeń dla projektów o charakterze zintegrowanym, 

które będą następnie przygotowywane do realizacji w ramach obszaru funkcjonalnego.

WARSZTATY STRATEGICZNE  

Uczestnictwo przedstawicieli samorządów Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego 

w cyklu 4 moderowanych warsztatów strategicznych, w ramach których zidenty-

fikowano potencjał Subregionu i bariery rozwojowe, a także dokonano wyboru 

obszarów priorytetowych w ramach Strategii. Warsztaty strategiczne uzupełnione 

były o indywidualne konsultacje wykonawcy opracowania z samorządami Subregionu 

Kędzierzyńsko-Kozielskiego w zakresie poszczególnych celów rozwojowych. 

BADANIA SONDAŻOWE 

Przeprowadzenie badań sondażowych metodą ankietową. W dobrowolnym sondażu 

udział wzięło 1005 mieszkańców Subregionu. Badania ankietowe zostały prze-

prowadzone od 20 maja do 18 czerwca 2014 roku. Mieszkańcy ocenili poszcze-

gólne elementy decydujące o jakości życia w Subregionie oraz wskazali na priorytety 

rozwojowe dla samorządów Subregionu. Wyniki sondażu zostały opracowane  

i opublikowane w raporcie pt. „Diagnoza Społeczno-Gospodarcza Subregionu  

Kędzierzyńsko-Kozielskiego”. 

KONSULTACJE SPOŁECZNE I EKSPERCKIE

W ramach opracowania dokumentów Strategii i Programu ZIT przeprowadzono 

konsultacje dwojakiego rodzaju: społeczne i eksperckie. Konsultacje społeczne 

polegały na wyłożeniu projektów opracowań Strategii oraz Programu ZIT do  

publicznej wiadomości oraz przeprowadzeniu cyklu 11 spotkań w samorządach 

Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego. Spotkania odbyły się w dniach 16-23 

października 2014 roku i wzięło w nich udział łącznie 219 osób.

Konsultacje eksperckie polegały na indywidualnych konsultacjach projektów 

opracowań z wybranymi podmiotami, takimi jak: instytucje naukowe (badawcze), 

urzędy pracy, przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe (społeczne). Konsultacje 

eksperckie przeprowadzono w dniach 16-23 października 2014 roku. 

Źródło: Opracowanie własne 
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Foto. od góry: Warsztaty planowania strategicznego Strzelce Opolskie, kwiecień 2014 – foto. SWIG Delta Partner; 
Warsztaty planowania strategicznego Polska Cerekiew , kwiecień 2014 – foto. Dariusz Kantor
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Aktualna sytuacja
społeczno-gospodarcza Subregionu  

 Subregion Kędzierzyńsko-Kozielski charakteryzuje bipolarność w kontek-

ście geograficznym i administracyjnym. Na jego terenie położne są dwa ważne 

ośrodki miejskie Kędzierzyn-Koźle i Strzelce Opolskie. Jest to znaczny atut roz-

wojowy, głównie w zakresie możliwości dywersyfikowania świadczenia usług pu-

blicznych dla mieszkańców (głównie w dziedzinie edukacji i pomocy społecznej) 

oraz współdziałania w zakresie rozwoju gospodarczego i społecznego w oparciu  

o „uzupełniające się” miejskie centra wzrostu.

Subregion Kędzierzyńsko-Kozielski leży w południowo-wschodniej części woje-

wództwa opolskiego. Powierzchnia obszaru funkcjonalnego wynosi 1200 km². 

Udział procentowy zajmowanej przez Subregion powierzchni w stosunku do ogól-

nej powierzchni woj. opolskiego wynosi około 12,8%. Liczba mieszkańców Subre-

gionu stanowi 16,1% ludności województwa opolskiego.

Foto. od lewej: Kajakarze na rzece Mała Panew – foto. UG Zawadzkie; 
Panorama Góry Św. Anny – foto. Błażej Duk
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TABELA. 
PODSTAWOWE DANE STATYSTYCZNE 
NT. SUBREGIONU KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKIEGO (2013 R.) 

POWIERZCHNIA LUDNOŚĆ

W km² % 
POWIERZCHNI 

LICZBA 
MIESZKAŃCÓW

% LICZBY 
MIESZKAŃCÓW

GĘSTOŚĆ 
ZALUDNIENIA 
(MIESZKAŃCY 

NA km²)

WSKAŹNIK 
OBCIĄŻENIA 
DEMOGRA-
FICZNEGO*

KĘDZIERZYN-KOŹLE 124 10,3 % 63 194 39,0 % 511 57,8

BIERAWA 119 9,9 % 7 809 4,8 % 66 53,5

CISEK 71 5,9 % 5 830 3,6 % 82 54,4

PAWŁOWICZKI 153 12,8 % 7 835 4,8 % 51 54,0

POLSKA CEREKIEW 60 5,0 % 4 265 2,6 % 71 52,8

REŃSKA WIEŚ 98 8,2 % 8 248 5,1 % 84 52,7

JEMIELNICA 112 9,3 % 7 147 4,4 % 63 48,3

LEŚNICA 95 7,9 % 8 018 5,0 % 85 52,4

STRZELCE OPOLSKIE 203 16,9 % 31 304 19,4 % 155 53,8

UJAZD 83 6,9 % 6 346 3,9 % 76 53,8

ZAWADZKIE 82 6,9 % 11 878 7,4 % 145 49,8

SUBREGION 1 200 100,0 % 161 874 100,0 % 126 53,0

*ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym Źródło: GUS
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Punktem wyjścia rozważań o aktualnej kondycji społecznej i gospodarczej Sub-

regionu jest zjawisko depopulacji (wyludnienia), będące z jednej strony najwięk-

szym zagrożeniem dla jego rozwoju, z drugiej stanowiące motywację do podjęcia 

działań niwelujących jego skutki, a nawet likwidujących jego przyczyny. Depopu-

lacja przejawia się stałym spadkiem liczby mieszkańców (prognoza GUS mówi już 

o liczbie 146 252 mieszkańców w 2035 roku – czyli spadku o 15,6 tys. w stosunku 

do aktualnej liczby).

Elementem wyróżniającym obszar w skali województwa jest strategiczne położenie  

i dostępność komunikacyjna. Mimo ewidentnych korzyści wynikających z dogod-

nego położenia, problemem Subregionu jest zły stan infrastruktury dróg lokalnych 

i wojewódzkich. W badaniu sondażowym (przeprowadzonym w ramach prac nad 

Strategią) aż 51% mieszkańców Subregionu oceniło negatywnie stan technicz-

ny infrastruktury drogowej w miejscu zamieszkania. Głównym problemem środo-

wiskowym jest zanieczyszczenie powietrza (ponadnormatywny poziom pyłu za-

wieszonego PM10, PM2,5 oraz benzo(a)pirenu w powietrzu) oraz występowanie 

terenów zalewowych rzeki Odry oraz Małej Panwi (niechronione wałami przeciw-

powodziowymi). Poziom rozwoju infrastruktury wodno-kanalizacyjnej jest zbli-

żony do wskaźników krajowych. Sieć gazowa jest tutaj najsłabiej rozwinięta, ale  

i dysproporcja w tym zakresie wewnątrz obszaru jest bardzo duża (w Kędzierzy-

nie-Koźlu z instalacji gazowej korzysta 82,9% mieszkańców, a w Strzelcach Opol-

skich 49,3%, w pozostałych gminach wskaźnik ten przyjmuje wartości zerowe). 

Problemy na rynku pracy to najpoważniejsza bariera rozwojowa wskazywana 

przez mieszkańców Subregionu. W tym kontekście możliwym do wykorzystania 

atutem obszaru jest funkcjonowanie w Subregionie specjalnej strefy ekonomicz-

nej (Katowicka SSE / Podstrefa Gliwicka, która działa w gminach: Strzelce Opolskie, 

Kędzierzyn-Koźle i Ujazd). Atutem Subregionu jest dobrze rozwinięty system in-

stytucji otoczenia biznesu. Słabością w zakresie rozwoju przedsiębiorczości jest 

niższy niż w otoczeniu wskaźnik przedsiębiorczości, mierzony liczbą podmiotów 

gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON na 10 tys. mieszkańców  

w 2013 roku (Polska 1 057, woj. opolskie: 996, powiat kędzierzyńsko-kozielski 

929, powiat strzelecki 691).

Mimo problemów demograficznych sieć szkół podstawowych i gimnazjów, zarów-

no pod względem rozmieszczenia placówek, jak i ich liczby, również jest optymal-

na. Głównymi ośrodkami edukacji na poziomie ponadgimnazjalnym jest Kędzie-

rzyn-Koźle i Strzelce Opolskie.
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Wizytówką Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego jest jego dziedzictwo kultury  

– liczne kompleksy zabytkowej architektury sakralnej i świeckiej oraz obszary 

cenne z punktu widzenia przyrodniczego. Turystka jest gałęzią gospodarki nabie-

rającą coraz większego znaczenia w skali Subregionu. Na 72 992 udzielonych tu 

w 2013 roku noclegów, 6 904 z nich udzielonych zostało turystom zagranicznym 

(ogółem z noclegów skorzystało 31 798 osób, w tym 2 863 z zagranicy). Blisko po-

łowa wszystkich turystów skorzystała z noclegów na terenie gminy Leśnica, leżą-

cej w bezpośrednim sąsiedztwie parku Krajobrazowego „Góra św. Anny”, miejsca 

gdzie zlokalizowana jest Bazylika św. Anny Samotrzeciej, ale także Muzeum Czynu 

Powstańczego, Amfiteatr oraz liczne ścieżki dydaktyczne.

Foto. na górze od lewej: Park Miejski w Strzelcach Opolskich; Polska Cerekiew – foto. archiwum gminy Polska Cerekiew; 
foto. na dole: Poranek w gminie Reńska Wieś – Piotr Kramarz
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Potrzeby mieszkańców 
Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego

 Badania sondażowe dotyczące jakości życia mieszkańców Subregionu do-

wiodły, że do czynników najczęściej ocenianych negatywnie przez respondentów 

należą te związane z rynkiem pracy (możliwość znalezienia zatrudnienia ocenione 

negatywnie przez 67,9% respondentów) oraz infrastrukturą techniczną, taką jak 

mieszkania, ścieżki rowerowe, drogi, chodniki i oświetlenie. Na uwagę zasługuje 

fakt, że dużo negatywnych wskazań (56,4%) otrzymał czynnik dotyczący jakości 

oferty wolnego czasu dla młodzieży oraz otwartości samorządów na inicjatywy 

mieszkańców (34,3%).

CZYNNIKI ROZWOJU LOKALNEGO WYMAGAJĄCE PILNEJ INTERWENCJI  
W OPINII MIESZKAŃCÓW SUBREGIONU

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań sondażowych
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NAJWAŻNIEJSZE ELEMENTY DECYDUJĄCE O JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW  
STRZELEC OPOLSKICH 

ASPEKT JAKOŚCI ŻYCIA ODSETEK OCEN

Poziom rozwoju budownictwa mieszkaniowego 68,1 %

Dostępność i jakość komunikacji publicznej 67,9 %

Jakość oferty czasu wolnego skierowanej do młodzieży 66,0 %

Stan techniczny chodników i oświetlenia 63,1 %

Otwartość samorządu na inicjatywy mieszkańców 57,1 %

ASPEKTY JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW KĘDZIERZYNA-KOŹLA

ASPEKT JAKOŚCI ŻYCIA ODSETEK OCEN

Możliwość znalezienia zatrudnienia 80,0 %

Poziom rozwoju budownictwa mieszkaniowego 70,6 %

Stan techniczny infrastruktury drogowej 66,7 %

Dostępność ścieżek i tras rowerowych 65,8 %

Jakość oferty czasu wolnego skierowanej do młodzieży 62,4 %

ASPEKTY JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW GMIN WIEJSKICH  
I MIEJSKO-WIEJSKICH SUBREGIONU 

ASPEKT JAKOŚCI ŻYCIA ODSETEK OCEN

Możliwość znalezienia zatrudnienia 68,8 %

Dostępność i jakość komunikacji publicznej 57,5 %

Dostępność ścieżek i tras rowerowych 50,3 %

Jakość oferty czasu wolnego skierowanej do młodzieży 45,8 %

Stan techniczny infrastruktury drogowej 44,4 %

Źródło: Badanie ankietowe 

Źródło: Badanie ankietowe 
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Badanie sondażowe pokazało, że aż 33,9% osób, które posiadających doświad-

czenie w biznesie oceniło negatywnie warunki do prowadzenia działalności go-

spodarczej na obszarze Subregionu. Jedynie 20,2% uznało je za dobre i bardzo 

dobre. W porównaniu do ogółu społeczeństwa, przedsiębiorcy są bardziej scep-

tyczni w kwestii oceny poziomu współpracy samorządów i przedsiębiorców.  

Aż 41,1% z nich negatywnie oceniło kulturę współpracy międzysektorowej, pod-

czas gdy średnia dla całej próby wynosi 27,4%.

ASPEKTY JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW GMIN WIEJSKICH I MIEJSKO-WIEJSKICH 
SUBREGIONU

CZYNNIK JAKOŚCI  
ŻYCIA W OBSZARZE  
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

OSOBY, KTÓRE 
PROWADZĄ/PROWA-
DZIŁY DZIAŁALNOŚĆ 
GOSPODARCZĄ

PRÓBA BADAWCZA 
OGÓŁEM

OCENY 
POZYTYWNE

OCENY 
NEGATYWNE

OCENY 
POZYTYWNE

OCENY 
NEGATYWNE

Warunki prowadzenia działalności 

gospodarczej
20,2 % 33,9 % 11,5 % 27,1 %

Współpraca samorządów i przedsię-

biorców
15,3 % 41,1 % 14,6 % 27,4 %

Otwartość samorządu na inicjatywy 

mieszkańców
22,8 % 38,2 % 20,6 % 34,3 %

Dostępność Internetu 54,8 % 21,4 % 59,8 % 13,4 %

Możliwość załatwienia spraw urzędo-

wych przez Internet
17,5 % 39,7 % 22,8 % 28,2 %

Źródło: Badanie ankietowe 
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Poniżej na diagramach zaprezentowano najważniejsze mocne strony i deficyty 

Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego identyfikowane przez respondentów  

w badaniach sondażowych.

MOCNE STRONY SUBREGIONU W OPINII JEGO MIESZKAŃCÓW

SŁABE STRONY SUBREGIONU W OPINII JEGO MIESZKAŃCÓW

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych 
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Misja 
Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego

 Misja Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego to podstawowa deklaracja, 

w której samorządy Subregionu określają wartości i fundamentalne założenia 

partnerskiej współpracy na rzecz rozwoju Subregionu. Deklaracja ta jest swoistym 

zestawem wartości, które wyznaczają przestrzeń dla partnerstwa na rzecz harmo-

nijnego rozwoju Subregionu. Elementarną treść misji stanowi dążenie do dobro-

bytu i zapewnienia wysokiej jakości życia w równej mierze mieszkańców terenów 

wiejskich, jaki i miast. Jest to również wyraz rozumienia współpracy w ramach 

Subregionu jako partnerstwa autonomicznych samorządów. Misja Subregionu jest 

równocześnie wypowiedzianym wprost zobowiązaniem lokalnych struktur samo-

rządowych do przyjęcia takich metod partnerskiego działania, które koncetrują się 

na poprawie warunków życia mieszkańców oraz uwzględniają specyfikę uwarun-

kowań poszczególnych partnerów (członków Subregionu).

MISJA SUBREGIONU KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKIEGO

Wykorzystanie unikatowych zasobów przestrzennych, przyrodniczych  

i kulturowych Subregionu na rzecz dynamicznego rozwoju społeczno-

-gospodarczego obszaru funkcjonalnego.

Wzmacnianie kapitału społecznego, jako kluczowego potencjału Subre-

gionu, którego wartość będzie decydowała o jego przyszłym sukcesie 

konkurencyjnym.

Harmonijny rozwój sieci powiązań funkcjonalnych w oparciu o kluczowe 

ośrodki miejskie Subregionu oraz zasoby obszarów wiejskich w ramach 

tworzenia spójnego systemu wysokiej jakości usług publicznych.
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Wizja rozwoju  
Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego

 W obrębie wizji rozwoju Subregionu ogniskują się kluczowe kierunki przyszłej 

współpracy samorządów. Sukces Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego rozumiany 

jest w niniejszej Strategii jako suma sukcesów poszczególnych partnerów poprzez 

podejmowanie wspólnych działań na rzecz rozwoju. Stąd wizja rozwoju określa klu-

czowe kierunki działania samorządów, w szczególności w tych obszarach, w których 

będą one realizowane przy wykorzystaniu zintegrowanego podejścia terytorialnego.

Wizja rozwoju Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w roku 2020 została zdefi-

niowana na podstawie wyników kompleksowych analiz, opierających się na różnych, 

wzajemnie uzupełniających się źródłach danych i informacji. Z jednej strony wizja 

rozwoju odnosi się do diagnozy społeczno-gospodarczej opracowanej na podstawie 

danych pochodzących z wewnętrznych statystyk samorządowych oraz źródeł ogólno-

dostępnych (np. Główny Urząd Statystyczny, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna itp.). 

Z drugiej strony istotnym źródłem wizji rozwoju Subregionu są oczekiwania i opinie 

sformułowane przez mieszkańców – zarówno w ramach sondażu prowadzonego na 

potrzeby Strategii (w sondażu udział wzięło 1005 dorosłych mieszkańców Subregionu), 

jak i w ramach prac warsztatowych, w których uczestniczyli koordynatorzy reprezentu-

jący poszczególne samorządy.

Foto. od lewej: Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn Spółka Akcyjna – foto. Jerzy Kowalewski; 
Autostrada A4 – foto. archiwum UM Leśnica
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Opracowanie wyników prowadzonych równolegle działań (desk research, sondaż, 

warsztaty i wizyty studyjne) pozwoliło zdefiniować wizję rozwoju, która stanowi  

rzeczywiste odwzorowanie potrzeb i wyzwań stojących przed współpracującymi  

samorządami. Z punktu widzenia społecznych odniesień dynamiki zmian w Subre-

gionie wizja ma charakter zrównoważony, jest zbalansowanym obrazem pożąda-

nego poziomu rozwoju tego obszaru w roku 2020.

WIZJA ROZWOJU SUBREGIONU KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKIEGO

Wartością Subregionu jest kapitał społeczny gwarantujący zasoby na po-

trzeby gospodarki i rynku pracy oraz warunkujący wysoką jakość życia 

dzięki aktywności i zaangażowaniu mieszkańców.

Konkurencyjna i zdywersyfikowana gospodarka Subregionu rozwija się  

w oparciu o wydajny, intermodalny system komunikacyjny oraz dostęp-

ność atrakcyjnych terenów inwestycyjnych, a także zasoby dziedzictwa 

kulturowego i przyrodniczego.

Na obszarze Subregionu skutecznie funkcjonuje zintegrowany system 

usług publicznych, który wykorzystuje nowoczesne zaplecze ośrodków 

miejskich (Kędzierzyna-Koźla i Strzelec Opolskich) oraz uzupełniające się 

specjalizacje poszczególnych instytucji publicznych.

Zarządzanie procesami rozwoju Subregionu uwzględnia zasady zrówno-

ważonego rozwoju, w szczególności w zakresie ochrony zasobów środo-

wiska naturalnego i bezpieczeństwa mieszkańców, co determinuje wysoką 

jakość życia na tym obszarze.
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Cele strategiczne 
Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego

 Określenie wizji rozwoju Subregionu pozwoliło na zdefiniowanie zestawu 

celów strategicznych, które wyznaczają horyzont pozytywnych zmian jakościo-

wych w poszczególnych obszarach tematycznych, które mogą stanowić równo-

cześnie kierunki zintegrowanej interwencji i współpracy samorządów. Cele strate-

giczne zatem będą stanowić główne kierunki współpracy samorządów Subregionu 

w perspektywie do 2020 roku. Warto podkreślić, że wyznaczone obszary plano-

wania – w ramach których określono cele rozwoju – są kompletne, a więc obejmu-

ją całość obszarów, w których działające w formule partnerstwa samorządy mogą 

uzyskiwać wyraźne efekty synergiczne, podejmować skuteczną interwencję lub 

działania aktywizujące.

CELE STRATEGICZNE I OPERACYJNE  
DLA SUBREGIONU KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKIEGO

CEL STRATEGICZNY 1

TWORZENIE WARUNKÓW DLA DYNAMICZNEGO WZROSTU GOSPODARCZEGO  
W OPARCIU O DOSTĘPNOŚĆ ATRAKCYJNYCH TERENÓW INWESTYCYJNYCH ORAZ  
WYDAJNY UKŁAD KOMUNIKACYJNY

CEL OPERACYJNY 1.1 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych

CEL OPERACYJNY 1.2 Budowa zintegrowanego systemu transportowego

CEL OPERACYJNY 1.3 Kompleksowe projekty promocji gospodarczej

CEL OPERACYJNY 1.4 Zintegrowany system obsługi inwestora

CEL OPERACYJNY 1.5 Promocja gospodarczego wykorzystania rzeki Odry  
i innych rzek obszaru
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CEL STRATEGICZNY 2

DYWERSYFIKACJA STRUKTURY GOSPODARCZEJ SUBREGIONU PRZY WYKORZYSTANIU  
UNIKATOWEGO POTENCJAŁU ZASOBÓW LOKALNYCH – DZIEDZICTWA PRZYRODY I KULTURY

CEL OPERACYJNY 2.1 Góra Św. Anny – Opolskie Centrum Dziedzictwa Kulturowo-Przyrodniczego

CEL OPERACYJNY 2.2 Produkt turystyczny – system szlaków rowerowych

CEL OPERACYJNY 2.3 Produkt turystyczny – dziedzictwo historii, przyrody, rekreacja

CEL OPERACYJNY 2.4 Rozwój gospodarki społecznej

CEL OPERACYJNY 2.5 Promocja atrakcyjności turystycznej Subregionu w ramach projektów współpracy

CEL STRATEGICZNY 3

ZAPEWNIENIE WYSOKIEJ JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW POPRZEZ EFEKTYWNĄ  
GOSPODARKĘ ENERGETYCZNĄ, OCHRONĘ GLEB, POWIETRZA I ŚRODOWISKA  
NATURALNEGO

CEL OPERACYJNY 3.1 Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej

CEL OPERACYJNY 3.2 Czyste powietrze

CEL OPERACYJNY 3.3 Promocja i zabezpieczenie unikatowych zasobów dziedzictwa przyrodniczego

CEL OPERACYJNY 3.4 Rozwój Subregionalnego systemu monitoringu jakości środowiska

CEL STRATEGICZNY 4

WZROST POZIOMU BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO NA OBSZARZE SUBREGIONU  
W ODNIESIENIU DO ZAGROŻEŃ NATURALNYCH I CYWILIZACYJNYCH, ZAPEWNIENIE  
ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

CEL OPERACYJNY 4.1 Rozwój systemu bezpieczeństwa, ratownictwa i ochrony przeciwpowodziowej

CEL OPERACYJNY 4.2 Promocja dużych inwestycji w zakresie bezpieczeństwa powodziowego

CEL OPERACYJNY 4.3 Budowa subregionalnego systemu monitoringu, zarządzania i interwencji 
kryzysowej
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CEL STRATEGICZNY 5

WZMACNIANIE KAPITAŁU SPOŁECZNEGO I LUDZKIEGO SUBREGIONU NA RZECZ 
KONKURENCYJNEJ GOSPODARKI NA BAZIE UZUPEŁNIAJĄCYCH SIĘ SPECJALIZACJI 
W RAMACH ZINTEGROWANEGO SYSTEMU EDUKACYJNEGO

CEL OPERACYJNY 5.1 Kultura – wyrównywanie szans w dostępie do oferty kulturalnej

CEL OPERACYJNY 5.2 Rozwój zaplecza nowoczesnej oświaty dopasowanej do potrzeb rynku 
pracy

CEL OPERACYJNY 5.3 Zintegrowany system dostosowania edukacji do potrzeb rynku pracy

CEL OPERACYJNY 5.4 Subregionalny system doradztwa zawodowego we współpracy z sektorem 
biznesu 

CEL STRATEGICZNY 6

BUDOWA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU WYSPECJALIZOWANYCH USŁUG  
PUBLICZNYCH W OBSZARACH ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO, OPIEKI  
SENIORALNEJ, OCHRONY ZDROWIA

CEL OPERACYJNY 6.1 Rozwój subregionalnego systemu opieki zdrowotnej

CEL OPERACYJNY 6.2 Profesjonalne usługi społeczne – opieka nad osobami starszymi

CEL OPERACYJNY 6.3 Profesjonalne usługi społeczne – opieka nad dziećmi do lat 3

CEL OPERACYJNY 6.4 Aktywny senior

CEL OPERACYJNY 6.5 Subregionalny system wspierania organizacji pozarządowych i ekonomii 
społecznej

Źródło: Opracowanie własne
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Wymiar wykonawczy Programu  
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego 
na lata 2014-2020 (ZIT)

 Program ZIT Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na lata 2014-2020 

definiuje szczegółowy plan rozwoju (strategiczny i operacyjny), który przyczyni się 

do rozwoju gospodarczego i społecznego Subregionu, jego ściślejszej integracji, 

a finalnie, poprzez realizację projektów zintegrowanych, do poprawy jakości ży-

cia lokalnej społeczności. Podstawową formą działania Subregionu jest realizacja 

projektów, w tym w szczególności projektów zintegrowanych – głównie w ramach 

podejścia bazującego na koncepcji zintegrowanych inwestycji terytorialnych (ZIT). 

Celem nadrzędnym realizowanym w ramach Programu ZIT Subregionu Kędzie-

rzyńsko-Kozielskiego jest:

ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY SUBREGIONU KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKIEGO, 
JAKO CZYNNIK INTEGRUJĄCY I PODNOSZĄCY JAKOŚĆ ŻYCIA MIESZKAŃCÓW.

Wskazany cel nadrzędny Programu ZIT przyczyni się do osiągnięcia założonej wi-

zji rozwoju Subregionu, która skupia się przede wszystkim na zrównoważonym 

rozwoju gospodarczym, wpływającym na zahamowanie negatywnych czynników 

demograficznych. Cel nadrzędny realizowany będzie poprzez trzy cele rozwojowe 

skupiające się na ściśle zdefiniowanych obszarach interwencji.

CELE ROZWOJOWE PROGRAMU ZIT SUBREGIONU KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKIEGO

WZROST KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI SUBREGIONU  
OPARTY NA WARTOŚCI KAPITAŁU SPOŁECZNEGO 

OCHRONA I POPRAWA JAKOŚCI ŚRODOWISKA W OPARCIU 
O EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI DZIEDZICTWA KULTURY I PRZYRODY 

WZMOCNIENIE INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 
NA BAZIE NOWOCZENYCH USŁUG SPOŁECZNYCH I ZDROWOTNYCH  

Źródło: Opracowanie własne
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Przyjęte priorytety i działania Strategii ZIT wyznaczają dziedziny tematyczne,  

w ramach których osiągnięty zostanie cel nadrzędny oraz wynikające z niego cele roz-

wojowe. Na grafice poniżej zaprezentowano system powiązań w ramach Programu ZIT 

obejmujący obszary tematyczne, cele rozwojowe i konkretne projekty zintegrowane.

KONCEPCJA STRATEGICZNA PROGRAMU ZIT  
SUBREGIONU KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKIEGO NA LATA 2014-2020

OBSZAR 
TEMATYCZNY

GOSPODARKA 
I RYNEK PRACY

ZASOBY NATURALNE  
I DZIEDZICTWO  
KULTURY

USŁUGI SPOŁECZNE  
I OCHRONA  
ZDROWIA

CEL 
ROZWOJOWY

Wzrost konkurencyjności 
gospodarki Subregionu 
oparty na wartości kapi-
tału społecznego

Ochrona i poprawa jakości 
środowiska naturalnego  
w oparciu o efektywne  
zarządzanie zasobami dzie-
dzictwa kultury i przyrody

Wzmocnienie integracji 
społecznej na bazie 
nowoczesnych usług 
społecznych i zdro-
wotnych

PROJEKTY 
ZINTEGROWANE

Uzbrojenie terenów 
inwestycyjnych

Góra Św. Anny – Opolskie 
Centrum Dziedzictwa  
Kulturowo-Przyrodniczego

Rozwój subregional-
nego systemu opieki 
zdrowotnej

Budowa zintegrowanego 
systemu transportowego

Czyste powietrze Rozwój zaplecza  
nowoczesnej oświaty 
dopasowanej do  
potrzeb rynku pracy

Rozwój gospodarki 
społecznej

Rozwój infrastruktury  
wodno-kanalizacyjnej

Profesjonalne usługi 
społeczne – opieka  
nad osobami starszymi

Rozwój systemu bezpieczeń-
stwa, ratownictwa i ochrony 
przeciwpowodziowej

Profesjonalne usługi 
społeczne – opieka  
nad dziećmi do lat 3

Produkt turystyczny – system 
szlaków rowerowych

Aktywny senior

Produkt turystyczny  
– dziedzictwo historii,  
przyrody, rekreacja

Kultura – wyrównywanie 
szans w dostępie do oferty 
kulturalnej

Źródło: Opracowanie własne
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Relacje Program ZIT – Strategia Rozwoju  
Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego

W STRATEGII MOŻNA WYODRĘBNIĆ DWIE GRUPY CELÓW OPERACYJNYCH  
W RAMACH KONCEPCJI WDRAŻANIA NINIEJSZEJ STRATEGII:

CELE OPERACYJNE TOŻSAME  
Z PROJEKTAMI ZINTEGROWANYMI 
STANOWIĄCYMI WŁAŚCIWĄ TREŚĆ 
PROGRAMU ZIT SUBREGIONU,

CELE OPERACYJNE SPEŁNIAJĄCE KRYTERIA PROJEKTÓW  
ZINTEGROWANYCH, NIE ZNAJDUJĄCE SIĘ W PROGRAMIE ZIT, 
KTÓRE MAJĄ RÓWNORZĘDNE ZNACZENIE DLA ROZWOJU  
SUBREGIONU, JEDNAK NIE ODNOSZĄ SIĘ WPROST DO  
UWARUNKOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z PROGRAMÓW  
OPERACYJNYCH W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ UE  
NA LATA 2014-2020.

Co do zasady, wymiar projektów o charakterze zintegrowanym został w Strategii zdefi-

niowany na poziomie celów operacyjnych. Stąd ważnym aspektem w kontekście pro-

cedur zarządzania strategicznego w wymiarze subregionalnym są wzajemne relacje 

koncepcji zarządzania Strategii Rozwoju Subregionu oraz Programu Zintegrowanych 

Inwestycji Terytorialnych dla Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego. 

Na schemacie poniżej zaprezentowano podstawową procedurę rozszerzenia Progra-

mu ZIT w odniesieniu do celów operacyjnych nie stanowiących obecnie jego zakresu.

Źródło: Opracowanie własne
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Relacje pomiędzy Strategią Rozwoju Subregionu a Programem ZIT trzeba intepre-

tować jako relacje dokumentu kierunkowego i programu wykonawczego. W ramach 

Strategii przyjmuje się podejście całościowe do rozwoju Subregionu, uwzględniając 

różne aspekty współpracy, w tym takie, które mogą być realizowane bez koniecz-

ności podejmowania działań inwestycyjnych – wyłącznie na bazie uzgodnienia 

wspólnych zasad czy procedur – np. wymiany informacji, proporcjonalnego podziału 

kosztów zakupu usług itp. Program ZIT jako dokument wykonawczy skupia się na de-

finiowaniu projektów zintegrowanych, na które składają się grupy zadań inwestycyj-

nych, społecznych. Dodatkowo Program ZIT jest opracowaniem, które w szczególnie 

mocny sposób pokreśli zintegrowany charakter zawartych w nim projektów i jest 

odpowiedzią na nowe podejście do zarządzania rozwojem w ramach perspektywy 

finansowanej UE na lata 2014-2020. Stąd struktura i zawartość Programu ZIT kore-

spondują z systemem wdrażania funduszy UE w Polsce w okresie jego obowiązywania.

Poniższy rysunek przedstawia strukturę zależności w ramach głównych wymiarów 

zarządzania Strategią Rozwoju Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w kontekście 

równoległej realizacji Programu ZIT oraz systemu wdrażania funduszy Unii Europejskiej 

na lata 2014-2020. 

Źródło: Opracowanie własne
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Zarządzanie procesem strategicznym

 Subregion jako porozumienie samorządów podejmuje działania w ramach 

realizacji niniejszej strategii dzięki zaangażowaniu samorządów. Stąd też zarzą-

dzanie strategiczne strukturą Subregionu należeć musi do zgromadzenia władz 

samorządowych poszczególnych jednostek - sygnatariuszy porozumienia subre-

gionalnego. Rekomenduje się, aby zgromadzenie organów wykonawczych władz 

poszczególnych samorządów odbywało się przynajmniej raz w ciągu roku. Zgro-

madzenie podejmując kluczowe decyzje (jednomyślnie lub większością głosów) 

powierza zarządzanie w wymiarze operacyjnym Pełnomocnikowi ds. Subregionu 

(działa w strukturach samorządu Kędzierzyna-Koźla) oraz Zespołowi ds. Rozwoju 

Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego (skupiającego koordynatorów wyzna-

czonych z ramienia poszczególnych samorządów). Poza wymiarem upowszech-

niania i promocji Subregionu oraz podejmowaniem kluczowych decyzji strate-

gicznych podstawową formą działania Subregionu jest realizacja projektów. 

Mecz w ramach rozgrywek siatkarskiej PlusLigi pomiędzy ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle, a PGE SKRA Bełchatów – foto. Adrian Sawko
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Realizacja zadań inwestycyjnych zapisanych w dokumentach strategicznych 

przez więcej niż jeden samorząd wymaga zwiększonych środków na organizację 

procesu inwestycyjnego (od pomysłu do realizacji). Wobec tego rekomenduje 

się zastosowanie dwóch alternatywnych form organizacyjnych dla realizowania 

wspólnych zamierzeń inwestycyjnych:

powołanie wspólnego subregionalnego stowarzyszenia, którego człon-

kiem będzie każdy samorząd Subregionu, oraz organizacja biura stowa-

rzyszenia;

wybór zewnętrznego operatora, który koordynował będzie proces inwe-

stycyjny dla wspólnych projektów subregionalnych.

Uwzględniając ścisłe powiązania procesu monitoringu oraz oceny okreso-

wej (ewaluacji) struktura zarządzania procesem wdrażania Strategii obejmu-

je fazy: formułowania / wdrażania / systematycznego monitoringu i ewaluacji.  

Poniższy schemat ilustruje kluczowe zależności poszczególnych etapów procesu 

wdrażania Strategii.

STRUKTURA ZARZĄDZANIA PROCESEM WDRAŻANIA STRATEGII

Źródło: Opracowanie własne
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Poniższy rysunek przedstawia zależności pomiędzy głównymi wymiarami zarządzania 

Programem ZIT. 

POZIOMY ZARZĄDZANIA DLA PROGRAMU ZIT 

Źródło: Opracowanie własne

Zarządzanie procesem strategicznym  
na poziomie Programu ZIT

 Głównym założeniem wynikającym z zapisów Programu ZIT jest realizacja 

wspólnych projektów partnerskich na rzecz swoich członków. Wdrażanie Programu 

ZIT uzależnione będzie od aktualnych i przyszłych uwarunkowań organizacyj-

nych oraz finansowych jednostek samorządowych wchodzących w skład Sub-

regionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego. System zarządzania Programem opiera się  

w wymiarze ogólnym na trzech głównych elementach:

formułowanie Programu ZIT,

wdrażanie Programu ZIT, 

monitoring rezultatów i warunków wdrażania Programu ZIT.
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System wdrażania Programu ZIT Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego obej-

muje szereg procesów, które wymagają zaangażowania różnych instytucji  

i struktur organizacyjnych. Biorąc pod uwagę uwarunkowania prawne funkcjono-

wania podmiotu zrzeszającego samorządy, odpowiedzialnymi za wdrażanie Pro-

gramu ZIT są: 

samorządy poszczególnych członków Subregionu (gminy wiejskie, miej-

sko-wiejskie, gminy miejskie, powiaty), 

jednostki budżetowe podległe samorządom poszczególnych członków 

Subregionu.

W przypadku wspólnej realizacji wiązki projektów system wdrażania Programu ZIT 

opierał się będzie na uregulowaniach zawartych w „Porozumieniu o Współpracy 

Partnerskiej Gmin i Powiatów Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego”. Kluczo-

wy w tym wypadku jest zapis paragrafu 10. Porozumienia Subregionalnego, który 

mówi, że szczegółowy zakres udziału poszczególnych Partnerów zaangażowanych 

w realizację konkretnych działań (projektów) zostanie każdorazowo określony  

w momencie rozpoczęcia działania. Zatem to partnerzy, którzy zamierzają realizo-

wać projekt tworzą grupy robocze, w ramach których podejmowana jest decyzja 

o sposobie realizacji przedsięwzięcia. Przyjęcie takiej formy współpracy posiada 

niewątpliwie wiele zalet – przede wszystkim zawiera duży stopień elastyczności  

i możliwości dostosowania do wymagań stawianych przez instytucję, która orga-

nizuje dany konkurs.
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BIERAWA
URZĄD GMINY 
BIERAWA
ul. Wojska Polskiego 12
47-240 Bierawa

 CISEK
URZĄD GMINY 
CISEK
ul. Planetorza 52
47-253 Cisek

JEMIELNICA
URZĄD GMINY 
JEMIELNICA
ul. Strzelecka 67
47-133 Jemielnica

KĘDZIERZYN-KOŹLE
URZĄD MIASTA 
KĘDZIERZYN-KOŹLE
ul. Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle

KĘDZIERZYN-KOŹLE
STAROSTWO POWIATOWE 
W KĘDZIERZYNIE - KOŹLU
ul. Plac Wolności 13
47-220 Kędzierzyn-Koźle

 LEŚNICA
URZĄD MIEJSKI 
W LEŚNICY
ul. 1 Maja 9
47-150 Leśnica

 PAWŁOWICZKI
URZĄD GMINY 
W PAWŁOWICZKACH
Plac Jedności Narodu 1
47-280 Pawłowiczki
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POLSKA CEREKIEW
URZĄD GMINY 
W POLSKIEJ CEREKWI
ul. Raciborska 4
47-260 Polska Cerekiew

REŃSKA WIEŚ 
URZĄD GMINY 
REŃSKA WIEŚ
ul. Pawłowicka 1
47-208 Reńska Wieś

 STRZELCE OPOLSKIE
URZĄD MIEJSKI 
W STRZELCACH OPOLSKICH
Pl. Myśliwca 1
47-100 Strzelce Opolskie

STRZELCE OPOLSKIE
STAROSTWO POWIATOWE 
W STRZELCACH OPOLSKICH
ul. Jordanowska 2
47-100 Strzelce Opolskie

UJAZD
URZĄD MIEJSKI 
W UJEŹDZIE
ul. Sławięcicka 19
47-143 Ujazd

 ZAWADZKIE
URZĄD MIEJSKI 
W ZAWADZKIEM
ul. Dębowa 13
47-120 Zawadzkie
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Wartością Subregionu jest kapitał społeczny 
gwarantujący zasoby na potrzeby gospodarki 
i rynku pracy oraz warunkujący wysoką jakość 
życia dzięki aktywności i zaangażowaniu  
mieszkańców

WIZJA ROZWOJU SUBREGIONU KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKIEGO

CELE STRATEGICZNE SUBREGIONU KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKIEGO

Konkurencja i zdywersyfikowana gospodarka  
Subregionu rozwija się w oparciu o wydajny,  
intermodalny system komunikacyjny oraz dostępność 
atrakcyjnych terenów inwestycyjnych, a także 
zasoby dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego

CEL STRATEGICZNY 1

Tworzenie warunków dla 
dynamicznego wzrostu 
gospodarczego w oparciu 
o dostępność atrakcyjnych 
terenów inwestycyjnych oraz 
wydajny układ komunikacyjny

CEL STRATEGICZNY 2

Dywersyfikacja struktury 
gospodarczej Subregionu przy 
wykorzystaniu unikatowego 
potencjału zasobów  
lokalnych – dziedzictwa  
przyrody i kultury

CEL STRATEGICZNY 3

Zapewnienie wysokiej jakości 
życia mieszkańców poprzez 
efektywną gospodarkę 
energetyczną, ochronę gleb, 
powietrza i środowiska  
naturalnego

CEL OPERACYJNY 1.1
Uzbrojenie terenów  
inwestycyjnych (PZ 1.1)

CEL OPERACYJNY 2.1
Góra Św. Anny – Opolskie 
Centrum Dziedzictwa Kulturowo-
-Przyrodniczego (PZ 2.1)

CEL OPERACYJNY 3.1
Rozwój infrastruktury 
wodno-kanalizacyjnej (PZ 2.3)

CEL OPERACYJNY 1.2
Budowa zintegrowanego 
systemu transportowego (PZ 1.2)

CEL OPERACYJNY 2.2
Produkt turystyczny – system 
szlaków rowerowych (PZ 2.5)

CEL OPERACYJNY 3.2
Czyste powietrze (PZ 2.2)

CEL OPERACYJNY 1.3
Kompleksowe projekty promocji 
gospodarczej

CEL OPERACYJNY 2.3
Produkt turystyczny – dziedzictwo 
historii, przyrody, rekreacji 
(PZ 2.6)

CEL OPERACYJNY 3.3
Promocja i zabezpieczenie  
unikatowych zasobów  
dziedzictwa przyrodniczego

CEL OPERACYJNY 1.4
Zintegrowany system  
obsługi inwestora

CEL OPERACYJNY 2.4
Rozwój gospodarki społecznej 
(PZ 1.3)

CEL OPERACYJNY 3.4
Rozwój Subregioalnego systemu 
monitoringu jakości środowiska

CEL OPERACYJNY 1.5
Promocja gospodarczego  
wykorzystania rzeki Odry

CEL OPERACYJNY 2.5
Promocja atrakcyjności  
turystycznej Subregionu w ramach 
projektów współpracy

1. Wzrost konkurencyjności gospodarki subregionu oparty na wartości   
kapitału społecznego

2. Ochrona i poprawa jakości                         środowiska w oparciu o efektywne 
zarządzanie zasobami                           dziedzictwa kultury i przyrody



Na obszarze Subregionu skutecznie funkcjonuje 
zintegrowany system usług publicznych, który 
wykorzystuje nowoczesne zaplecze ośrodków 
miejskich (Kędzerzyna-Koźle i Strzelec Opolskich)
oraz uzupełniające się specjalizacje poszczególnych 
instytucji publicznych

Zarządzanie procesami rozwoju Subregionu 
uwzgędnia zasady zrównoważonego rozwoju, 
w szczególności w zakresie zasobów środowiska 
naturalnego i bezpieczeństwa mieszkańców, co 
determinuje wysoką jakość życia w tym obszarze 

Logika
 interw

encji stra
tegicznej

Logika
 interw

encji ZIT

CEL STRATEGICZNY 4

Wzrost poziomu bezpieczeństwa 
publicznego na obszarze Subre-
gionu w odniesieniu do zagrożeń 
naturalnych i cywilizacyjnych, 
zapewnienie zintegrowanego 
systemu zarządzania kryzysowego

CEL STRATEGICZNY 5

Wzmocnienie kapitału społecz-
nego i ludzkiego Subregionu na 
rzecz konkurencyjnej gospodarki 
na bazie uzupełniających się 
specjalizacji w ramach zintegro-
wanego systemu edukacyjnego

CEL STRATEGICZNY 6

Budowa zintegrowanego 
systemu wyspecjalizowanych 
usług publicznych w obszarach 
zabezpieczenia społecznego, 
opieki zdrowotnej, ochrony 
zdrowia

CEL OPERACYJNY 4.1
Rozwój systemu bezpieczeństwa, 
ratownictwa i ochrony  
przeciwpożarowej (PZ 2.4)

CEL OPERACYJNY 5.1
Kultura – wyrównanie szans  
w dostępie do oferty kulturalnej
(PZ 2.7)

CEL OPERACYJNY 6.1
Rozwój subregionalnego 
systemu opieki zdrowotnej 
(PZ 3.1)

CEL OPERACYJNY 4.2
Promocja dużych inwestycji  
w zakresie bezpieczeństwa 
powodziowego

CEL OPERACYJNY 5.2
Rozwój zaplecza nowoczesnej 
oświaty dopasowanej do potrzeb 
rynku pracy (PZ 3.7)

CEL OPERACYJNY 6.2
Profesjonalne usługi społeczne 
– opieka nad osobami starszymi 
(PZ 3.3)

CEL OPERACYJNY 4.3
Budowa subregionalnego systemu 
monitoringu, zarządzania  
i interwencji kryzysowej

CEL OPERACYJNY 5.3
Zintegrowany system dostosowania 
edukacji do potrzeb runku pracy

CEL OPERACYJNY 6.3
Profesjonalne usługi społeczne 
– opieka nad dziećmi do lat 3 
(PZ 3.4)

CEL OPERACYJNY 5.4
Subregionalny system doradztwa 
zawodowego we współpracy  
z sektorem biznesu

CEL OPERACYJNY 6.4
Aktywny senior (PZ 3.5)

CEL OPERACYJNY 6.5
Subregionalny system wspierania 
organizacji pozarządowych  
i ekonomii społecznej

2. Ochrona i poprawa jakości                         środowiska w oparciu o efektywne 
zarządzanie zasobami                           dziedzictwa kultury i przyrody

3. Wzmocnienie integracji społecznej na bazie nowoczesnych usług 
społecznych i zdrowotnych

CELE ROZWOJOWE ZIT
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