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Zintegrowane podejście  do programowania rozwoju 
w oparciu o zasoby lokalne 
i we współpracy z lokalnymi interesariuszami (instytucji 
publicznych, partnerów społecznych i prywatnych)
staje się  podstawą polityki rozwoju lokalnego i 
regionalnego w Unii Europejskiej



Istota/ źródła /przyczyny/ kryzysu

• Proces zmian

• Gospodarka/ globalizacja, nowe technologie

• Więzi społeczne/ dezintegracja

• Demografia/ depopulacja

• Możliwe konsekwencje

• Zmiany popytu na usługi i infrastrukturę

• Zmiany kosztów jednostkowych na usługi

• Zmiany potencjału ekonomicznego

• Wyzwania / przeciwdziałanie











Zmiany potencjału rozwoju  miast i obszarów wiejskich

Problemy:

⚫Utrzymanie i rozwój potencjału 
demograficznego

⚫Zdolność  utrzymania  i wzmocnienia 
samowystarczalności ekonomicznej

⚫Zapewnienie dostępności podstawowych usług

⚫Zdolność finansowania rozwoju



Zmiany potencjału rozwoju  miast i obszarów wiejskich

• Zmiany zdolności popytowej rynku

• Zmiany popytu i  kosztów jednostkowych świadczenia 
usług publicznych

• Wzrost wydatków publicznych i opłat odbiorców usług 
publicznych

• Zmiany potencjału siły roboczej

• Zmiany wielkości dochodów publicznych (podatki, 
opłaty)

• Dalsze migracje młodych mieszkańców



Zasoby i produkty miasta 

Zaopatrzenie w wodę 
w Strefie Centralnej - Zachodniopomorskie

zmiany 2019/2004 
(%)

długość czynnej sieci rozdzielczej 152

woda dostarczona gospodarstwom domowym 90

ludność korzystająca z sieci wodociągowej 105

zużycie wody w gospodarstwach domowych 
ogółem na 1 mieszkańca

92



Zasoby i produkty miasta 

Szkolnictwo podstawowe w Strefie 
Centralnej - Zachodniopomorskie

zmiana 2019/2004 (%)

liczba absolwentów szkół 
podstawowych (2016/2004)*

54

część oświatowa subwencji ogółem 132

wydatki na szkoły podstawowe 184

wydatki ze srodków własnych na 
oświatę

298



Zmiany potencjału rozwoju  
miast i obszarów wiejskich

Problemy

⚫ Utrzymanie i rozwój potencjału demograficznego

⚫ Zdolność  utrzymania  i wzmocnienia 
samowystarczalności ekonomicznej

⚫ Zapewnienie dostępności podstawowych usług

⚫ Ocena dostępności usług publicznych i rynkowych

⚫ Ocena powiązań funkcjonalnych w obszarze

⚫ Zdolność finansowania rozwoju



Zmiany potencjału rozwoju  
miast i obszarów wiejskich

• Przeciwdziałanie ekonomicznym skutkom  
zmian demograficznych

• Zmiany technologii i organizacji świadczenia 
usług publicznych

• Wzmacnianie potencjału społecznego



Zmiany potencjału rozwoju  
miast i obszarów wiejskich

⚫Zatrzymanie i przyciąganie młodych 
mieszkańców

⚫Rozwijanie aktywności społecznej i 
przedsiębiorczości mieszkańców

⚫Podnoszenie kwalifikacji zawodowych 
mieszkańców

⚫Rozwój produktów lokalnych o wysokiej 
wartości dodanej



Zmiany potencjału rozwoju  
miast i obszarów wiejskich

Obniżanie wydatków bieżących JST

⚫ Modernizacja istniejącej infrastruktury w celu 
obniżenia kosztów jej eksploatacji

⚫ Zmiana organizacji i technologii  świadczenia 
usług publicznych

Rozwój centrów obsługi całego obszaru dla 
zagwarantowania dostępności do usług



Zmiany potencjału rozwoju  
miast i obszarów wiejskich

Wzmocnienie lokalnych społeczności i rozwój 
kapitału społecznego

⚫ Rozwój społeczny priorytetem rozwoju obszaru

⚫ Wsparcie rozwoju instytucjonalnego trzeciego 
sektora

⚫ Powierzanie realizacji usług publicznych 
partnerom społecznym



Dziękuję za uwagę

Janusz Szewczuk

Związek Miast Polskich


