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Drodzy Współmieszkańcy,

Poprzedni wstęp do Strategii Rozwoju Miasta pisałem dokładnie sześć lat temu, w październiku 2008 roku,
tuż po uchwaleniu tego priorytetowego dla mnie dokumentu przez Radę Miejską. Byłem wówczas pełen
nadziei i wiary w to, że uda się nam, wodzisławianom, osiągnąć cele, które sobie założyliśmy. Dziś
aktualizujemy strategię stworzoną ponad sześć lat temu. To idealny moment, by podsumować nasze
działania i wspólne zmierzanie wytyczoną drogą.
Po zapoznaniu się z przygotowanym przez ekspertów Raportem z ewaluacji Strategii Rozwoju Miasta na lata
2007-2020 poczułem przede wszystkim dumę. Z nas, naszej pracy i jej efektów. 93% zebranych mierników
wykazało pożądane kierunki zmian. To bardzo dobry wynik, nasz wodzisławski sukces. Pamiętajmy, że
wdrażanie przygotowanej Strategii Rozwoju Miasta to czas niełatwy, w którym gospodarka światowa i
krajowa notowały spore spadki. Razem udało nam się pokonać większość gospodarczych problemów,
pracować nad sukcesywnym rozwojem miasta i stwarzać warunki do nieustannej poprawy jakości naszego
życia. Nauczyliśmy się poszukiwać nowych możliwości i wprowadzać nowatorskie rozwiązania. Wspólnymi
siłami czerpiemy korzyści, także finansowe, z wielu dostępnych źródeł. Pozyskane miliony złotych dają nam
nieosiągalne do tej pory możliwości, budują nowe i pomagają dbać o to, co stworzyliśmy wcześniej.
Raport, który inspiruje i motywuje mnie do dalszego działania na rzecz naszej społeczności, jednoznacznie
pokazuje, że obrany przez nas kierunek jest właściwy. Z każdym rokiem stajemy się w pełniejszym stopniu
społeczeństwem obywatelskim, w którym ważna jest przedsiębiorczość, aktywność i zaangażowanie.
Chciałbym, byśmy za kolejne sześć lat mogli z nie mniejszą dumą spojrzeć na miniony czas i stwierdzić, że
strategię rozwoju naszego miasta zrealizowaliśmy w 100 procentach. By tak mogło się stać, mamy przed sobą
wytężoną pracę. Widzę, że z dbałością o szczegóły i rozsądkiem opartym na doświadczeniu musimy zmierzyć
się niepokojącymi tendencjami demograficznymi. W celu zapobiegania ogólnopolskiemu problemowi
starzenia się społeczeństwa w lokalnej skali, powinniśmy szukać sposobów na stworzenie jeszcze większej
ilości miejsc pracy. Wiem po wielu spotkaniach i rozmowach z Państwem, że ważnym jest, by miejsca te
odpowiadały potrzebom i predyspozycjom wodzisławian. Mam nadzieję, że realizacja tego kroku uczyni
Wodzisław Śląski miastem z przyjaznym klimatem do osiedlania się. Powyższe działania i pielęgnowanie
dotychczasowych osiągnięć będą najważniejsze, by w pełni wdrożyć naszą Strategię Rozwoju Miasta na lata
2014-2020.
Wszystkich Państwa gorąco zapraszam do zapoznania się z zaktualizowaną strategią, dokumentem, który
wyznacza kierunki rozwoju naszego społeczeństwa i naszego miejsca do życia. Dziękuję każdemu, kto do tej
pory przyczynił się do realizacji misji założonej kilka lat temu. Proszę też jednocześnie o dalsze starania,
wsparcie i działania na rzecz Wodzisławia Śląskiego, naszego miasta.

Mieczysław Kieca
Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego
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1. METODOLOGIA AKTUALIZACJI STRATEGII


 główne założenia metodologiczne
rola strategii w zarządzaniu rozwojem lokalnym
 metody pracy
 struktura strategii

Główne założenia wyznaczające proces aktualizacji strategii oraz formę i treść nowego
dokumentu wynikają z dwu kontekstów:


wewnętrznego, opierającego się na doświadczeniach uzyskanych przez miasto
i władze lokalne w wyniku wdrażania dotychczas obowiązującej strategii oraz innych
dokumentów planistycznych i programowych,



zewnętrznego, związanego z przekształceniami w systemie programowania na
szczeblu unijnym, krajowym i regionalnym.

W kontekście wewnętrznym ustalono, że dla zaktualizowanej strategii przyjęte zostaną
następujące założenia:


racjonalny, a równocześnie otwarty horyzont czasowy:
strategia opiera się na długofalowej, wykraczającej poza rok 2020 wizji, która
w pierwszym rzędzie będzie realizowana poprzez aktywności określone w dwu
podstawowych horyzontach:
-

krótkim: do roku 2017,

-

średnim: do roku 2020;

taka konstrukcja strategii zwraca uwagę na perspektywiczny rozwój miasta, tworzy
podstawy dla ponownej aktualizacji strategii w okolicach roku 2020,
a równocześnie selekcjonuje aktywności kluczowe dla miasta w ustalonym
horyzoncie czasu;


koncentracja:
„warstwa wdrożeniowa” strategii została ograniczona do kierunków, które władze
miasta i podmioty lokalne chcą z pełną determinacją realizować; strategia nabiera w
ten sposób waloru realizmu, a środki dostępne na realizację przedsięwzięć
strategicznych nie są rozpraszane;



partnerstwo lokalne:
skuteczność wdrażania strategii zależy od zaangażowania w ten proces możliwie
dużej liczby podmiotów z miasta; dlatego też, zarówno proces formułowania, jak i
wdrażania strategii jest otwarty na współpracę z mieszkańcami, lokalnym biznesem,
reprezentantami sektora obywatelskiego; w praktyce oznacza to przyjęcie takich
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Główne
założenia do
prac nad
aktualizacją
strategii
Wodzisławia
Śląskiego

szczegółowych założeń jak:



-

traktowanie strategii jako swego rodzaju kontraktu władz lokalnych
i podmiotów lokalnych (co wspólnie chcemy osiągnąć i zrobić?),

-

powiązanie przedsięwzięć wdrożeniowych z konkretnymi podmiotami lokalnymi
(realizatorami lub beneficjentami) oraz wykreowanie środowisk liderskich
wdrażających strategię,

-

stworzenie w „grupach branżowych” programów wdrażających strategię, na
które złożą się konkretne projekty, w szczególności inicjowane przez podmioty
lokalne; programy wdrażające strategię będą tworzone jako dokument (lub
dokumenty) rozwijające zapisy strategii w aspekcie implementacyjnym;

partnerstwo z otoczeniem:
podniesienie możliwości realizacji strategii związane jest z wzbogacaniem potencjału
strategicznego miasta poprzez wykorzystanie podmiotów i zasobów w otoczeniu,
szczególnie dzięki wykorzystaniu dogodnego położenia w pobliżu dużych
aglomeracji regionu oraz usytuowania w sąsiedztwie granicy z Republiką Czeską;



pozycja w otoczeniu:
Wodzisław Śląski, ze względu na swój potencjał oraz położenie geograficzne
predestynowany jest do pełnienia roli centralnego ośrodka dla gmin powiatu
wodzisławskiego; oznacza to poszerzenie możliwości rozwojowych o kształtowanie
funkcji ponadlokalnych, a równocześnie wymaga uwzględnienia w celach
i przedsięwzięciach strategicznych.

Strategia jest dokumentem, który powinien odgrywać kluczową rolę w zarządzaniu
rozwojem miasta. W Wodzisławiu Śląskim odnotowano szereg pozytywnych efektów
wdrażania istniejącego dokumentu. Funkcje jakie powinna pełnić aktualizowana strategia
stanowią utrwalenie i rozwinięcie dotychczasowego sposobu wykorzystywania strategii.
Rola strategii w zarządzaniu rozwojem Wodzisławia Śląskiego została przedstawiona na
poniższym schemacie.
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Rola strategii
w
zarządzaniu
rozwojem
lokalnym

W „Strategii rozwoju miasta Wodzisław Śląski na lata 2014-2020” zachowane zostało
główne założenie dotyczące partnerskiego charakteru dokumentu. Zarówno zawartość
merytoryczna jak też metodologia formułowania i wdrażania strategii tworzą podstawy dla
uruchomienia partnerskich działań podmiotów lokalnych na rzecz rozwoju miasta. Wartość
użytkowa dokumentu nie ogranicza się jedynie do jego treści, ale dotyczy także zawiązania
forum dyskusji o mieście, jego problemach i przyszłości. Przyjęto, że strategia jest nie tylko
planem działania, ale też podstawą komunikacji społecznej i swoistym zaproszeniem do
współpracy dla wszystkich podmiotów lokalnych. Wskazanie w strategii pożądanych
kierunków działalności społecznej i ekonomicznej oraz określenie zakresu i instrumentów
wsparcia stwarza podstawy dla podnoszenia poziomu aktywności mieszkańców miasta.
Założeniom o partnerstwie towarzyszyła specyficzna organizacja prac nad formułowaniem
dokumentu. Nacisk położono na szereg konsultacji społecznych, co utrwala warunki dla
zawiązywania i wzmacniania partnerstwa strategicznego, którego uczestnikami są podmioty
wiążące swoją przyszłość z Wodzisławiem Śląskim.
Najistotniejsze techniki współpracy z podmiotami lokalnymi objęły:


warsztaty strategiczne z interdyscyplinarną grupą podmiotów lokalnych; tematyka
warsztatów objęła wszystkie zagadnienia niezbędne z punktu widzenia zakresu
merytorycznego dokumentu,



warsztaty strategiczne z przedstawicielami biznesu,



warsztaty strategiczne z przedstawicielami duchowieństwa,



warsztaty strategiczne z politykami i menedżerami lokalnymi,



warsztaty strategiczne z młodzieżą i organizacjami pozarządowymi.

Spotkania warsztatowe z poszczególnymi grupami dotykały zagadnień oceny sytuacji miasta
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Metody pracy

oraz generalnych pomysłów na przedsięwzięcia partnerskie.
Wielopodmiotowy charakter będzie również cechował planowany proces wdrażania
strategii rozwoju miasta. Opierać się on będzie na współpracy różnych użytkowników miasta
i realizacji projektów łączących aktywności i zasoby podmiotów lokalnych. Zakłada się, że
rezultatem takiego podejścia będzie zawiązanie szerokiej koalicji na rzecz stałego
doskonalenia dokumentu, jego partnerskiego wdrażania i wspólnego monitorowania. Takie
ujęcie powoduje, że strategia przekracza ramy sformalizowanego dokumentu i staje się
płaszczyzną permanentnego dialogu na temat przyszłości miasta. Podejmowane w oparciu o
zapisy strategii działania będą adekwatne do oczekiwań mieszkańców, a wprowadzane w
mieście zmiany będą akceptowane przez społeczność lokalną.
Struktura strategii nawiązuje do aktualnie obowiązującego dokumentu opracowanego w
roku 2007. Można w niej wyróżnić trzy główne części zilustrowane poniższym schematem.
Struktura
strategii
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2. SYTUACJA ROZWOJOWA MIASTA


Pozytywne wyróżniki miasta
 Wyzwania rozwojowe

Diagnoza strategiczna została sporządzona w drodze identyfikacji podstawowych zjawisk
i procesów wyznaczających sytuację i perspektywy rozwoju miasta. W ramach diagnozy
skupiono uwagę na:


pozytywne wyróżniki miasta w otoczeniu,



deficyty miasta hamujące jego rozwój oraz utrudniające funkcjonowanie w
mieście różnych podmiotów,



atuty, na których oprzeć można aktualny i przyszły rozwój miasta,



kluczowe wyzwania, którym musi sprostać miasto w perspektywie strategicznej,
z uwzględnieniem wyzwań mających swoje źródło w mieście, jak i w otoczeniu
powiatowym, subregionalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym.

Struktura
diagnozy

Diagnoza została opracowana dla miasta została przygotowana z uwzględnieniem pozycji
Wodzisławia Śląskiego w otoczeniu.
Główne
pozytywne
wyróżniki miasta

Wodzisław Śląski charakteryzuje się siedmioma złożonymi wyróżnikami, które są istotne
zarówno dla podmiotów w mieście, jak i w jego otoczeniu.
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Pozytywne
wyróżniki miasta
i ich składowe
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Potencjały, na
których rozwój
miasta może
zostać oparty
oraz deficyty
utrudniające
rozwój miasta
i
funkcjonowanie
jego
mieszkańców
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3. WIZJA ROZWOJU MIASTA „WODZISŁAW ŚLĄSKI 2020+”




pozycja wizji rozwoju w strategii
 zasady rozwoju miasta
wizja rozwoju miasta Wodzisław Śląski

Wizja rozwoju Wodzisławia Śląskiego została sformułowana w oparciu o oczekiwania
podmiotów lokalnych dotyczące przyszłości miasta; stanowi więc scenariusz jego rozwoju
w założonym horyzoncie czasowym – to jest w okresie wykraczającym poza rok 2020 –
odzwierciedlający zbiór pożądanych wartości oraz towarzyszących im procesów, które
powinny charakteryzować miasto. Na wizję składają się stany, które będą w przyszłości
wyznacznikiem dobrobytu mieszkańców oraz innych użytkowników miasta. Jest to także
formuła wskazująca główne wyróżniki miasta oraz podstawy jego przyszłej konkurencyjności
i atrakcyjności.
W przyjętej metodologii formułowania i wdrażania strategii rozwoju miasta Wodzisław
Śląski wizja pełni kilka ważnych funkcji.

Wizja jako
podstawa
strategii
rozwoju
miasta

Podkreślić wypada, że wizja pomimo życzeniowego charakteru nie jest utopią, lecz realnym
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pomysłem na przyszłość, zachęcającym lokalne podmioty do działania, którego realizację
można sobie wyobrazić w konkretnych działaniach. W zapisach tworzących wizję lokalne
podmioty powinny odnajdywać swoje indywidualne interesy, a równocześnie wizja powinna
tworzyć spójny obraz rozwoju całego miasta.
Wizja rozwoju miasta Wodzisław Śląski to zbiór odpowiedzi na podstawowe pytanie, które
brzmi następująco: „Jakim miastem powinien być Wodzisław Śląski po roku 2020?”.
Pytaniami pomocniczymi wykorzystywanymi przy formułowaniu wizji, uszczegóławiającymi
pytanie główne, były:


Jakie działalności i potencjały miasta powinny być:
-

kreowane (tworzone od podstaw),

-

rozwijane (wzmacniane),

-

ograniczane lub likwidowane?



Na jakich posiadanych atutach i potencjałach rozwój miasta może zostać oparty, a
co dla rozwoju miasta musi zostać pozyskane?



Jakie najważniejsze wartości musi zapewnić miasto swoim mieszkańcom
(użytkownikom), aby:



-

wzmacniać ich aktywność społeczną i gospodarczą,

-

trwale wiązać z miastem w sposób ekonomiczny i emocjonalny?

Odpowiedzi
wyznaczające
wizję rozwoju
miasta

Jaka powinna być pozycja miasta w otoczeniu? Czym miasto powinno być dla swego
otoczenia? Z czego powinno być znane w regionie, kraju i na świecie?

Wizja rozwoju Wodzisławia Śląskiego została oparta na czterech zasadach, które przenikać
winny procesy rozwoju. Zasady te mają charakter horyzontalny. Oznacza to, że w każdej
dziedzinie rozwoju lokalnego należy je zachowywać i traktować jako swego rodzaju kryteria,
a równocześnie granice podejmowania decyzji. Zasady organizujące rozwój Wodzisławia
Śląskiego obejmują:
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Zasady
rozwoju
miasta

Wizja
rozwoju
„Wodzisław
Śląski 2020+”

Wodzisław Śląski po roku 2020 to miasto, które charakteryzują następujące cechy:
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Wizja rozwoju „Wodzisław Śląski 2020+” stanowi fundament dla kolejnych części strategii –
zarówno określających kierunki rozwoju, jak też kluczowe przedsięwzięcia do realizacji.
Szeroko potraktowane w wizji zagadnienia zarządzania miastem zostały uwzględnione w
kontekście wdrożenia strategii.

Treści
strategiczne
opierające się
na wizji
rozwoju
miasta
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4. CELE ROZWOJU MIASTA WODZISŁAW ŚLĄSKI



 cele strategiczne
 cele szczegółowe
kontekst realizacji celów

W nawiązaniu do wizji oraz wykonanych prac analitycznych określono cztery cele
szczegółowe oraz nawiązujące do nich cele szczegółowe1. Cele strategiczne Wodzisławia
Śląskiego obejmują:

Cele strategiczne
miasta Wodzisław
Śląski

Przyjęte cele strategiczne nie mają charakteru rozłącznego. Działania podejmowane w
ich ramach powinny wzajemnie się wspomagać. Należy też zaznaczyć, że wprowadzona
numeracja nie ma charakteru hierarchicznego, a jedynie porządkujący. Każdy z celów
strategicznych ma taką samą wartość dla rozwoju miasta.
Każdy z celów strategicznych ma charakter interdyscyplinarny, to znaczy, że jego
realizacja wymaga podjęcia działań w kilku wzajemnie wspomagających się dziedzinach.
Pierwszy z celów strategicznych związany jest z wzmacnianiem i budowaniem nowej
pozycji miasta w swoim otoczeniu – regionalnym, subregionalnym, a przede wszystkim
w otoczeniu bezpośrednim, na które składają się gminy powiązane funkcjonalnie
z Wodzisławiem Śląskim. W ostatnich latach powstrzymane zostały procesy
redukowania funkcji ponadlokalnych miasta, utraty jego znaczenia w powiecie i

1

struktura celów strategicznych i celów szczegółowych opiera się na priorytetach i celach zawartych w strategii z roku
2007; generalnie, uznano, że struktura ta zachowuje swoją aktualność, a w horyzoncie wykraczającym poza rok 2020
należy kontynuować generalną linię strategiczną wyznaczoną w poprzedniej strategii.
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subregionie, a także osłabiania pozycji konkurencyjnej. Wodzisław Śląski dysponuje
potencjałem upoważniającym do aktywnego wpływania na otoczenie, wykorzystywania
szans rozwojowych, a równocześnie wspomagania rozwoju sąsiednich gmin w ramach
obszaru funkcjonalnego. W szczególności, kooperacja w ramach nieformalnego, lecz
ukształtowanego realnymi powiązaniami obszaru funkcjonalnego może nadawać nową
dynamikę rozwojową każdej ze współpracujących gmin powiatu wodzisławskiego.
Drugi z celów strategicznych skupia uwagę na konieczności kontynuacji działań
zmierzających do przebudowy struktury społeczno-ekonomicznej miasta.
Fundamentem dla realizacji tego celu jest aktywizacja mieszkańców i innych
użytkowników miasta oraz konsekwentne kreowanie środowisk liderskich
podejmujących innowacyjne działania w dziedzinie gospodarczej i społecznej. Waga
tego celu potwierdzana jest przez zjawiska towarzyszące procesom restrukturyzacji
branżowej zachodzącej w mieście i regionie, upadkiem wielu przedsiębiorstw z branż
tradycyjnych, a także utrzymującym się zagrożeniem wysokim bezrobociem. W
pierwszym rzędzie, impulsem dla rozwoju nowej gospodarki miasta powinien stać się
rozwój lokalnej przedsiębiorczości, w tym sektora usług wykorzystujący potencjał
popytu w sąsiednich gminach (obszarze funkcjonalnym). Rozwój przedsiębiorczości
mieszkańców powinien również dotyczyć sfery społecznej i podejmowania działań na
rzecz rozwoju wspólnoty lokalnej. Drugim, niezwykle silnym impulsem dla rozwoju
nowej gospodarki powinno stać się wykorzystywanie atutów Wodzisławia Śląskiego,
które wiążą się z położeniem przygranicznym na europejskiej osi komunikacyjnej.
Uwarunkowania te mogą stanowić istotne wsparcie dla przyciągania nowych
inwestorów, zwłaszcza będących nosicielami innowacji, rozwoju przedsiębiorstw
lokalnych, a także powstawania biznesów w branżach obsługujących podróżujących
autostradą A1.
Z drugim celem strategicznym wiąże się cel trzeci, który dotyczy możliwości
codziennego funkcjonowania w Wodzisławiu Śląskim jego mieszkańców. Do szczególnie
niepokojących zjawisk zaliczyć należy mający miejsce na przestrzeni ostatnich lat spadek
liczby mieszkańców miasta. Jest to zjawisko powszechne w miastach regionu,
wymagające nowego, wielowymiarowego spojrzenia na warunki decydujące o jakości i
poziomie życia. Po pierwsze, konieczne jest zwrócenie uwagi na zapewnienie
mieszkańcom możliwości znalezienia w mieście pracy odpowiadającej aspiracjom
społecznym i ekonomicznym. Wymaga to położenia nacisku na przebudowę struktury
gospodarczej i stworzenia alternatywy dla dotychczasowych działalności gospodarczych.
Wynikiem transformacji gospodarczej powinno być ilościowe i jakościowe
równoważenie lokalnego rynku pracy. Obok miejsc pracy należy zwrócić uwagę na
możliwości rozwoju indywidualnego, rozwój rodzin, a także wykorzystywanie
kameralnego charakteru miasta dla podnoszenia jakości życia. Także w przypadku celu
trzeciego należy podkreślić konieczność jego realizacji z uwzględnieniem potrzeb
obszaru funkcjonalnego. Zarówno rynek pracy, jak też rynek usług społecznych i
komercyjnych w ramach powiatu wodzisławskiego traktować można jako jednolity;
oznacza to, że kształtowanie tych rynków musi odbywać się przy uwzględnieniu potrzeb
i możliwości gmin, które go tworzą.
Wreszcie, czwarty punkt ciężkości związany jest z podnoszeniem zdolności do
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wykorzystywania przez miasto szans w otoczeniu, poprawą komunikacji pomiędzy
władzami lokalnymi a mieszkańcami, usprawnieniem procesu podejmowania decyzji
o charakterze strategicznym, w tym szczególnie przy współudziale mieszkańców. W
ramach tego celu dążyć należy do:


dalszego upodmiotowienia mieszkańców w lokalnej polityce, a w konsekwencji
odbudowywania realnej samorządności,



wzmacniania społeczeństwa obywatelskiego, podnoszenia aktywności różnych
środowisk, wzmacniania środowisk liderskich,



wprowadzania
rozwiązań
techniczno-organizacyjnych
usprawniających
zarządzanie rozwojem lokalnym w duchu „good governance”.

Detaliczna zawartość celów strategicznych została ujęta w systemie celów
szczegółowych zaprezentowanym poniżej.
1.1.

Wzmacnianie atrakcyjności miasta w oparciu o rozwój lokalnej
przedsiębiorczości,
przyciąganie
inwestorów,
współpracę
przedsiębiorców i samorządu lokalnego oraz wykorzystywanie lokalnych
potencjałów rozwojowych.

1.2.

Rozwój kapitału ludzkiego podwyższający konkurencyjność gospodarczą
miasta i powiązany ze zmieniającymi się potrzebami lokalnego rynku
pracy.

1.3.

Wzmacnianie atrakcyjności miasta dla potencjalnych mieszkańców i osób
odwiedzających.

1.4.

Wodzisław Śląski miastem inicjującym ponadlokalne procesy rozwojowe
oraz liderem projektów podejmowanych w jego obszarze funkcjonalnym.

2.1.

Kształtowanie nowej struktury gospodarczej w oparciu o współzależny
rozwój funkcji gospodarczych, edukacyjnych i naukowych.

2.2.

Wykorzystywanie subregionalnego rynku dla rozwoju usług, turystyki,
kultury i nauki oraz podwyższania ich roli w strukturze gospodarczej
miasta.

2.3.

Aktywizacja mieszkańców ukierunkowana na podejmowanie działań na
rzecz rozwoju wspólnoty lokalnej i wzmacniania pozycji miasta.

3.1.

Pozytywnie postrzegane przez mieszkańców warunki życia w mieście

Cele szczegółowe
dla celu
strategicznego
„Wzmacnianie
konkurencyjności
miasta

Cele szczegółowe
dla celu
strategicznego
„Kreowanie
nowych funkcji
gospodarczych
i społecznych”

Cele szczegółowe
dla celu
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strategicznego
„Tworzenie
korzystnych
warunków pracy
i zamieszkania”

kształtowane na poziomie zapobiegającym negatywnym zjawiskom
migracji.
3.2.

Zrównoważona sytuacja na rynku pracy będąca wynikiem powstawania
w mieście miejsc pracy o odpowiedniej jakości i liczbie.

4.1.

Sprawny system komunikacji wewnętrznej wspierający efektywną
współpracę sektora samorządowego, obywatelskiego i biznesu oraz
innych liderów i środowisk lokalnych.

4.2.

Optymalizacja warunków do realizowania projektów międzysektorowych
wspierających wdrażanie strategii rozwoju miasta.

4.3.

Wzmacnianie pozytywnego wizerunku miasta w otoczeniu.

4.4.

Konsekwentne rozwijanie kompetencji i zasobów władz miasta i
urzędników samorządowych w zakresie podejmowania i wdrażania
decyzji
strategicznych
z
uwzględnieniem
zasad
rozwoju
zrównoważonego.

Cele szczegółowe
dla celu
strategicznego
„Podnoszenie
jakości
zarządzania
miastem”

Analizując cele strategiczne i cele szczegółowe warto wskazać na dwa konteksty ich
wdrażania. Realizacja ustalonej struktury celów wymaga:


uwzględnienia otoczenia, szczególnie obszaru funkcjonalnego w postaci
powiatu wodzisławskiego,



wykorzystania uzyskiwanych efektów do wzmacniania wizerunku miasta
Wodzisław Śląski.

Realizacja celów
strategicznych
w obszarze
funkcjonalnym
powiatu
wodzisławskiego

W aspekcie obszaru funkcjonalnego rozwój Wodzisławia Śląskiego sprowadza się do
następujących sytuacji:


wewnętrzna współpraca w ramach obszaru funkcjonalnego (partnerstwo
wewnętrzne),



realizacja przez Wodzisław Śląski działań, które w mniejszych ośrodkach obszaru
funkcjonalnego nie mogłyby się rozwinąć (przywództwo miasta),



współpraca obszaru funkcjonalnego z otoczeniem oraz skuteczniejsze
konkurowanie w kontekście regionalnym i ponadregionalnym.

Zagadnienia istotne dla osiągania celów Wodzisławia Śląskiego w powiązaniu z jego
bezpośrednim obszarem funkcjonalnym zobrazowano na poniższym schemacie.
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Realizacja celów
rozwoju
Wodzisławia
Śląskiego
a kształtowanie
jego wizerunku

Realizacja celów rozwoju Wodzisławia Śląskiego przekłada się na osiągnięcie
konkretnych korzyści dla użytkowników miasta a także na poprawę
i wielopłaszczyznowe wzbogacenie jego wizerunku. Efekty rozwojowe, które powinny
być promowane i wprowadzane do wizerunku miasta zostały przedstawione na
kolejnym schemacie.
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5. UWARUNKOWANIA REALIZACJI CELÓW STRATEGICZNYCH – ANALIZA SWOT


 Istota analizy SWOT
Analiza SWOT dla celów strategicznych

Wykonana analiza SWOT stanowi ukonkretnienie wykonanych wcześniej analiz i została
przeprowadzona w kontekście sformułowanych celów strategicznych. Istotą tak
wykonanej analizy SWOT jest identyfikacja czynników (potencjałów, procesów, zjawisk,
tendencji itp.) sprzyjających rozwojowi miasta bądź rozwój ten hamujących; rozwój jest
rozumiany jako osiąganie stanów lub procesów, które zostały zapisane w celach
strategicznych. W ramach analizy SWOT rozpoznano czynniki uplasowane w mieście
oraz w jego otoczeniu. Czynniki zostały sklasyfikowane i oznaczone w następujący
sposób:


SIŁY – STRENGTHS (S):
czynniki zlokalizowane wewnątrz miasta mające (lub mogące mieć
w przyszłości) pozytywny wpływ na rozwój miasta, wyróżniające miasto
w sposób korzystny w otoczeniu, tworzące podstawy dla jego przyszłego
rozwoju, podnoszące jego atrakcyjność i konkurencyjność w oczach
mieszkańców, inwestorów, osób odwiedzających;



SŁABOŚCI - WEAKNESSES (W):
Istota analizy
SWOT

wewnętrzne czynniki mające (lub mogące mieć w przyszłości) negatywny wpływ
na rozwój miasta, utrudniające rozwój i realizację zamierzeń; braki
w potencjałach, obniżające pozycję miasta zarówno w oczach mieszkańców, jak
i podmiotów zewnętrznych;


SZANSE - OPPORTUNITIES (O)
czynniki w otoczeniu sprzyjające (lub mogące sprzyjać w przyszłości) rozwojowi
miasta, umożliwiające eliminowanie słabości, wzmacnianie sił, uruchamianie
nowych kierunków rozwoju;



ZAGROŻENIA – THREATS (T)
czynniki w otoczeniu utrudniające (lub mogące utrudniać w przyszłości) rozwój
miasta, stanowiące bariery w przełamywaniu aktualnych trudności i blokujące
możliwości podejmowania działań w różnych, istotnych z punktu widzenia
rozwoju miasta dziedzinach.

W ramach analizy otoczenia uwzględniono uwarunkowania uplasowane w:


bezpośrednim

obszarze

funkcjonalnym

miasta,

to

jest

w

powiecie
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wodzisławskim,


subregionie zachodnim,



województwie śląskim,



kraju,



otoczeniu międzynarodowym, szczególnie w Unii Europejskiej.

Na kolejnych stronach zamieszczono odrębnie wykonane analizy SWOT wskazujące
uwarunkowania wspierające lub utrudniające osiągnięcie postawionych celów
strategicznych.

SIŁY

SŁABOŚCI

S1.

Bogate dziedzictwo historyczno- W1. Negatywne zjawiska demograficzne
kulturowe miasta – zabytki, układ
związane z emigracją mieszkańców urbanistyczny
śródmieścia,
odpływ młodych, wykształconych
starówka.
ludzi.

S2.

Łatwa dostępność do miasta oraz W2. Niewystarczająca
oferta
pracy,
jego
terenów
inwestycyjnych
w szczególności dla absolwentów
uczelni oraz młodych, mobilnych
poprzez trzy węzły autostrady A1.
mieszkańców miasta i obszaru
Tereny inwestycyjne umożliwiające
funkcjonalnego.
przyciąganie nowych firm do
W3. Negatywny wpływ niskiej emisji na
miasta.
estetykę i ekologię miasta.
Rozwijająca
się
lokalna
przedsiębiorczość
–
firmy
z W4. Wymagające ożywienia przestrzenie
tradycjami, podmioty integrujące
publiczne,
w
tym
niepełne
przedsiębiorców, zainteresowanie
wykorzystywanie
możliwości
przedsiębiorców
Rynku oraz konieczność wzbogacania
współkształtowaniem
polityki
centralnych funkcji miasta.
lokalnej.
W5. Rozproszenie zarządzania miastem
Dobry dostęp do sieci placówek
i jego infrastrukturą (miasto i
opieki nad dziećmi – żłobki i
powiat).
przedszkola.
W6. Brak
wyrazistych
symboli,
Bezpieczeństwo w mieście i
materialnych lub niematerialnych
porządek publiczny.
wyróżniających miasto w otoczeniu.

S3.

S4.

S5.

S6.

S7.

Analiza SWOT dla
celu
strategicznego
„Wzmacnianie
konkurencyjności
miasta”

Rozwijająca się opieka medyczna –
szpital, klinika chorób serca,
Wojewódzki Szpital Chorób Płuc.
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S8.

Wzrastająca
liczba
organizacji
pozarządowych
podejmujących
działania na rzecz rozwoju miasta.

S9.

Urozmaicona
baza
sportoworekreacyjna:
Rodzinny
Park
Rozrywki, Balaton.

S10. Rozwijająca się promocja miasta.
SZANSE

ZAGROŻENIA

O1. Rozwijająca
się
współpraca T1. Procesy demograficzne zachodzące we
samorządów terytorialnych (krajowa
współczesnym
społeczeństwie
–
i międzynarodowa).
starzenie się społeczeństwa.
O2. Potencjał demograficzny obszaru T2. Prostszy
system
podatkowy
funkcjonalnego Wodzisławia Śląskiego
w Republice Czeskiej tworzący
zagrożenie odpływu firm lokalnych
(ponad 150 tys. mieszkańców).
oraz utrudniający przyciąganie nowych
O3. Możliwości
realizacji
wspólnych
inwestorów.
projektów, rozwoju handlu i usług
dostarczane
przez
przygraniczne T3. Sposób
realizacji
działań
restrukturyzacyjnych
Kompanii
położenie miasta.
Węglowej
prowadzący
do
O4. Możliwość
rozwoju
połączeń
marnotrawienia wyspecjalizowanego,
regionalnych,
krajowych
dobrze przygotowanego kapitału
i
zagranicznych
w
oparciu
ludzkiego.
o wykorzystanie istniejącej sieci
T4. Wymagająca rozbudowy komunikacja
kolejowej.
publiczna w obszarze funkcjonalnym.
O5. Dobry
wizerunek
Katowickiej
Specjalnej
Strefy
Ekonomicznej T5. Niewystarczająca współpraca na linii
przyciągający do regionu nowych
gminy-powiat
w
rozwiązywaniu
ponadlokalnych problemów oraz
inwestorów.
inicjowaniu i realizowaniu projektów.
O6. Dobry dostęp do oferty edukacyjnej
w regionie, w tym do szkolnictwa T6. Współpraca między samorządami
lokalnymi uzależniona od sytuacji
wyższego.
i bieżącej koniunktury politycznej.

SIŁY

SŁABOŚCI

S1. Lokalny potencjał przedsiębiorczości W1. Płytkość rynku lokalnego.
oraz doświadczenie i kompetencje
W2. Wymagająca wzmocnienia skłonność
wodzisławskich przedsiębiorców.
lokalnych
przedsiębiorców
do

Analiza SWOT dla
celu
strategicznego
„Kreowanie
nowych funkcji
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S2. Tradycje handlowe miasta.
S3. Dobrze
przygotowane
inwestycyjne.
S4. Korzystne
komunikacyjne miasta.

tereny

usytuowanie

wdrażania zmian i wprowadzania
innowacji.

gospodarczych
i społecznych”

W3. Finansowe
bariery
wdrażania
innowacji w wodzisławskich firmach.

W4. Negatywne zjawiska demograficzne
związane z emigracją mieszkańców S5. Kreatywność mieszkańców.
odpływ młodych, wykształconych
ludzi.
S6. Dobrze przygotowany kapitał ludzki
oraz dążenie mieszkańców do W5. Starzenie się populacji.
podwyższania
posiadanych
W6. Niski udział w lokalnej strukturze
kwalifikacji.
gospodarczej firm z branży IT.
S7. Występujące w mieście i otoczeniu
regionalnym warunki dla rozwoju firm
nowych technologii.
S8. Otwartość samorządu lokalnego na
współpracę
z
przedsiębiorcami
i
podejmowanie
innowacyjnych
działań.
SZANSE

ZAGROŻENIA

O1. Przygraniczne położenie ułatwiające T1. Konkurencja
sąsiednich
miast
nawiązywanie
kontaktów
o inwestorów.
gospodarczych
T2. Wysoki potencjał na rzecz rozwoju
i społecznych.
innowacji w dużych miastach regionu,
O2. Zmiany
w
systemie
edukacji
zwłaszcza w silnych ośrodkach
dostosowujące system kształcenia do
akademickich.
potrzeb rynku pracy – dualny system
kształcenia,
normy
edukacyjne, T3. Wysokie koszty wdrażania innowacji
we współczesnej gospodarce.
dążenie
placówek
edukacyjnych
i uczelni do uaktualniania programów T4. Obserwowany w Polsce niski poziom
nauczania.
powiązań między gospodarką a nauką
oraz słaby transfer innowacji do
O3. Wzrost gospodarczy zwiększający
gospodarki.
zainteresowanie
i
możliwości
wdrażania rozwiązań innowacyjnych.
T5. Problemy
w
funkcjonowaniu
przemysłu
wydobywczego
w regionie
O4. Rosnące znaczenie w polityce krajowej
i
zagrożenia
dla
dalszego
i
regionalnej
innowacyjności
funkcjonowania kopalń.
i kreatywności.
O5. Dostępność funduszy unijnych na T6. Stereotypowy wizerunek Górnego
Śląska utrudniający rozwój niektórych
projekty wspierające innowacyjność w
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firmach oraz na nawiązywanie
kontaktów między nauką, edukacją
i biznesem.

rodzajów działalności gospodarczej
(turystyka, przemysły kultury).

T7. Osłabienie
demograficzne
O6. Dostępność funduszy unijnych na
województwa śląskiego prowadzące
do deficytu w regionie wykształconej
projekty społeczne.
i doświadczonej kadry.
O7. Projektowana
Droga
Główna
Południowa.
O8. Niezaspokojony popyt
zwłaszcza
wyższego
sąsiednich gminach.

na usługi,
rzędu,
w

O9. Kształtowanie
się
w
Polsce
pozytywnych zachowań społecznych:
wzrost
aktywności
społecznej,
przedsiębiorczości,
dążenie
do
podwyższania wykształcenia.

SIŁY
S1.

S2.

S3.

S4.
S5.

S6.

S7.

S8.

SŁABOŚCI

Dobry dostęp do podstawowych W1. Niedostatki komunikacji publicznej,
w szczególności słabe połączenia
usług społecznych.
kolejowe.
Dostępność
terenów
pod
W2. Wymagające uzupełnienia braki
budownictwo mieszkaniowe.
w
infrastrukturze
rekreacyjnej
Wysoka atrakcyjność przyrodniczych
i sportowej.
walorów zamieszkania: położenie
miasta na obrzeżach obszarów W3. Niewykorzystywany
potencjał
aglomeracyjnych (cisza, spokój,
turystyczny miasta – historia,
ruralne dzielnice na terenie miasta,
kultura, położenie komunikacyjne.
bliskość
terenów
zielonych
W4. Negatywny wpływ niskiej emisji na
w mieście i w sąsiednich gminach).
estetykę i ekologię miasta.
Dobry układ sieci dróg.
W5. Skromne zachęty proekologiczne dla
Rozwinięta
sieć
placówek
mieszkańców.
edukacyjnych.
W6. Niewystarczająca liczba znaczących
Wysoki
poziom
usług
inwestorów.
rehabilitacyjnych.
W7. Skutki restrukturyzacji w regionie
Dobra, różnorodna oferta usługowa,
i w mieście: regres gospodarczy,
kryzys
tradycyjnego
ośrodka
w tym handlowa.
przemysłowego
wyrażający
się
Rozwijająca
się
infrastruktura

Analiza SWOT dla
celu
strategicznego
„Tworzenie
korzystnych
warunków pracy
i zamieszkania”
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rekreacyjno-sportowa.
S9.

upadkiem dużych przedsiębiorstw
i utratą znacznej liczby miejsc pracy
w sektorach tradycyjnych.

Przyjazna atmosfera miasta –
spokojnego i mniej obciążonego
uciążliwościami
industrializacji W8. Niski udział działalności produkcyjnej
i urbanizacji niż duże miasta
w rynku pracy.
regionu.
W9. Ograniczona oferta rozrywkowa
S10. Poprawa środowiska naturalnego na
i kulturalna – kina, kluby dla
terenie miasta.
młodzieży, kluby muzyczne.
S11. Zadowalający
poziom W10. Niedostatek wykwalifikowanych kadr
bezpieczeństwa w mieście.
opiekuńczych.
W11. Wymagająca
dalszego
porządkowania
i
odbudowy
S13. Cykliczne
miejskie
imprezy
architektonicznej zabudowa miasta.
plenerowe,
które
stają
się
wyróżnikiem miasta (np. Reagge W12. Znaczna liczba mieszkań socjalnych
Festiwal).
zlokalizowanych w centrum miasta.
S12. Malowniczy rynek miasta.

S14. Relatywnie dobre
parkowania
w centrum miasta.

warunki dla
samochodów

S15. Dobry
poziom
kwalifikacji
technicznych mieszkańców.
SZANSE

ZAGROŻENIA

O1. Rozwój gospodarczy kraju i regionu T1. Wysokie
koszty
zatrudnienia
skutkujący poprawą sytuacji na rynku
utrudniające tworzenie nowych miejsc
pracy.
pracy.
O2. Dostępność w nowej perspektywie T2. Nieprzyjazny system podatkowy.
programowania UE środków na
T3. Konkurencyjna
oferta
działek
podnoszenie kwalifikacji.
budowlanych w sąsiednich gminach.
O3. Dostępność w nowej perspektywie
T4. Niestabilna
sytuacja
politycznoprogramowania UE środków na
ekonomiczna.
rewitalizację miast.
O4. Poprawa środowiska naturalnego w T5. Problemy służby zdrowia skutkujące
utrudnieniami w dostępie do usług
sąsiedztwie miasta.
zdrowotnych i obniżaniem ich jakości.
O5. Rosnące
zainteresowanie
przedsiębiorców
przedsięwzięciami T6. Starzejące się społeczeństwo.
realizowanymi w partnerstwie z
samorządami terytorialnymi.
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SIŁY
S1. Kompetentne zasoby ludzkie.

SŁABOŚCI
W1. Ograniczone
możliwości
finansowania rozwoju miasta.

S2. Aktywizacja społeczna mieszkańców
następująca dzięki działalności sektora W2. Wymagające
wzmocnienia
zaangażowanie
mieszkańców
pozarządowego.
w działania na rzecz rozwoju miasta.
S3. Dostęp do informacji o możliwościach
W3. Brak wiedzy mieszkańców na temat
załatwiania spraw administracyjnych.
zasad funkcjonowania samorządu
S4. Pozytywny wizerunek miasta.
oraz podziału kompetencji między
szczeblami administracji.
S5. Sukcesy
w
pozyskiwaniu
i
wykorzystywaniu
środków
z zewnętrznych źródeł finansowania.
S6. Spójna
wizja
rozwoju
miasta
wspierana przez opracowanie i
konsekwentną realizację dokumentów
strategicznych oraz planistycznych.
SZANSE

ZAGROŻENIA

O1. Rozwijająca
się
współpraca T1. Niestabilność przepisów prawnych,
samorządów terytorialnych (krajowa i
głównie w zakresie dochodów
międzynarodowa).
samorządu terytorialnego.

Analiza SWOT dla
celu
strategicznego
„Podnoszenie
jakości
zarządzania
miastem”

O2. Rozwój technologii informatycznych T2. Nakładanie na samorządy nowych
otwierający
nowe
możliwości
obowiązków skutkujące obciążeniem
kontaktów między władzami lokalnymi
budżetu miasta.
a mieszkańcami.
T3. Uregulowania prawne utrudniające
O3. Nowe
technologie
ułatwiające
realizację projektów partnerstwa
zarządzanie miastem.
publiczno-prywatnego.
O4. Rosnące
zainteresowanie T4. Rosnące wymagania społeczeństwa
przedsiębiorców
i
organizacji
w zakresie zapewnienia dostępu do
pozarządowych
przedsięwzięciami
usług publicznych.
realizowanymi
w
partnerstwie
T5. Brak lobbingu i silnej reprezentacji
z samorządami terytorialnymi
politycznej miasta w województwie
O5. Dostępność środków z funduszy UE
i w kraju.
dla
samorządów
terytorialnych
T6. Duża konkurencja o środki unijne
i organizacji obywatelskich.
ograniczająca realizację ważnych
O6. Preferowanie w nowym okresie
projektów lokalnych.
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programowania
projektów
partnerskich realizowanych z udziałem
kilku gmin lub we współpracy
podmiotów reprezentujących różne
sektory.
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6. KIERUNKI WDRAŻAJĄCE CELE STRATEGICZNE I CELE SZCZEGÓŁOWE


Wdrażanie strategii przez kierunki
 Kierunki działań

Podstawowe ścieżki wdrażania celów strategicznych zostały opisane poniżej w formie
kierunków. Kierunki są rozumiane jako sposoby osiągania celów, w ramach których
zawierają się:


projekty (czyli mające swój początek i koniec oraz określony cel sekwencje
uporządkowanych zadań prowadzące do osiągnięcia konkretnego produktu –
materialnego lub niematerialnego),



działania (to jest aktywności o charakterze stałym, rutynowym, w wyniku
których powstają określone, materialne bądź niematerialne produkty lub też są
to aktywności uznawane za istotne dla harmonijnego funkcjonowania miasta;
działania mogą stanowić stałe aktywności, które uruchamiane są po zakończeniu
realizacji projektu).

Wdrażanie strategii przez kierunki (oraz wypracowane w procesie wdrażania projekty)
sprzyja jej elastyczności; wdrażanie odbywa się zgodnie z bieżącym kontekstem
i możliwościami realizacyjnymi, zaś główna linia strategiczna jest zachowana, ponieważ
kierunki są ściśle przyporządkowane do celów strategicznych i celów szczegółowych.

Wdrażanie
strategii przez
kierunki
i projekty

Konkretne wdrażanie strategii rozwoju Wodzisławia Śląskiego odbywać się będzie
poprzez realizację projektów, które będą do strategii wprowadzane stopniowo wraz
z pojawiającymi się możliwościami ich finansowania. Projekty wdrożeniowe zostaną
uporządkowane w program wdrażania strategii. Strategia pozostaje więc otwarta na
kolejne projekty, zwłaszcza zaś te, które będą zgłaszane przez podmioty lokalne.
Mechanizmy wprowadzania partnerskich projektów do realizacji opisano w części
dotyczącej zarządzania strategią.

Projekty kluczowe opracowywane na etapie wdrażania strategii powinny być
opracowywane w oparciu analizę SWOT. Projekty są rozumiane jako przedsięwzięcia
pozwalające na zrealizowanie celów strategicznych poprzez:


wykorzystanie sił miasta i szans tkwiących w jego otoczeniu,
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przezwyciężenie słabości miasta i zagrożeń w jego otoczeniu,



wzmocnienie korzystnych lub osłabienie niekorzystnych relacji pomiędzy
czynnikami wnętrza i otoczenia,



zbudowanie nowych wartości (innowacyjność).

Przyjęcie konkretnego projektu do wdrożenia powinno zostać poprzedzone
opracowaniem szczegółowej karty projektu (Załącznik nr 1 do strategii) uzasadniającej
jego znaczenie strategiczne oraz porządkującej podstawowe informacje o projekcie,
a zwłaszcza kosztach i korzyściach jego realizacji. Przygotowanie kart projektowych
powinno być powierzone liderom realizującym projekt. Należy podkreślić, że liderem
takimi może być każdy podmiot lokalny (władze lokalne, organizacja pozarządowe,
przedsiębiorstwo, samorząd gospodarczy, instytucje kultury bądź edukacji, mieszkańcy)
zainteresowany udziałem w realizacji strategii.
Cele szczegółowe

Kierunki

1.1. Wzmacnianie atrakcyjności miasta K1. Podwyższanie atrakcyjności terenów
w oparciu o rozwój lokalnej
inwestycyjnych miasta oraz kreowanie
przedsiębiorczości,
przyciąganie
nowych terenów.
inwestorów,
współpracę
przedsiębiorców
i
samorządu K2. Promocja inwestycyjna miasta i jego
terenów inwestycyjnych.
lokalnego oraz wykorzystywanie
lokalnych potencjałów rozwojowych.
K3. Modernizacja oraz tworzenie miejsc
dla mikro i małej przedsiębiorczości w
dziedzinie usług i handlu.
K4. Podnoszenie
komunikacyjnej
inwestycyjnych.

dostępności
terenów

Kierunki
wdrażające cel
strategiczny
„Wzmacnianie
konkurencyjnośc
i miasta”

K5. Monitoring klimatu przedsiębiorczości
– cykliczne badanie opinii i zachowań
przedsiębiorców i inwestorów.
K6. Współpraca
międzysektorowa
–
biznesu, samorządu, nauki i edukacji –
na rzecz podnoszenia atrakcyjności
inwestycyjnej miasta.
K7. Wsparcie integracji biznesu (klastry,
Agencja Rozwoju Lokalnego, inkubator
przedsiębiorczości, Park NaukowoTechnologiczny).
K8. Rewitalizacja obiektów i terenów, w
tym
kluczowych
przestrzeni
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publicznych,
reprezentacyjnych
obiektów, terenów poprzemysłowych,
osiedli mieszkaniowych.
K9. Opracowanie koncepcji urbanistycznej
miasta.
1.2. Rozwój
kapitału
ludzkiego K10. Projekty szkoleniowe dotyczące
podwyższający
konkurencyjność
zakładania i prowadzenia własnego
gospodarczą miasta i powiązany ze
biznesu adresowane do różnych grup
zmieniającymi
się
potrzebami
mieszkańców.
lokalnego rynku pracy.
K11. Projekty kreujące i utrwalające
zachowania
przedsiębiorcze
i kompetencje kluczowe wśród dzieci
i młodzieży realizowane w sposób
spójny od przedszkola do liceum.
1.3. Wzmacnianie atrakcyjności miasta dla K12. Rozwój infrastruktury umożliwiającej
potencjalnych mieszkańców i osób
aktywne spędzanie czasu wolnego.
odwiedzających.
K13. Ożywienie Starówki – centrum
gospodarcze, społeczne, kulturalne
oraz reprezentacyjna przestrzeń
miasta.
K14. Zwiększanie
dostępności
komunikacyjnej miasta.
1.4. Wodzisław Śląski miastem inicjującym K15. Działania integrujące gminy obszaru
ponadlokalne procesy rozwojowe oraz
funkcjonalnego
w
aspekcie
liderem projektów podejmowanych w
planowania
rozwoju,
promocji,
podejmowania i realizacji wspólnych
jego obszarze funkcjonalnym.
projektów, w tym realizowanych przy
wykorzystaniu środków unijnych.
K16. Promowanie funkcji ponadlokalnych
Wodzisławia Śląskiego w obszarze
funkcjonalnym
oraz
kreowanie
wspólnej
oferty
dla
różnych
podmiotów - oferta inwestycyjna,
turystyczno-rekreacyjna, kulturalnorozrywkowa.
K17. Integracja obszaru funkcjonalnego za
pomocą komunikacji publicznej.
K18. Rozwijanie

zrównoważonego
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transportu
intermodalnego
z
uwzględnieniem
transportu
drogowego, rowerowego, pasaży dla
pieszych oraz komunikacji publicznej.
Cele szczegółowe
2.1. Kształtowanie
gospodarczej
współzależny
gospodarczych,
naukowych.

Kierunki

nowej
struktury K19. Wspieranie procesów integracji
w
oparciu
o
wodzisławskiego
środowiska
rozwój
funkcji
przedsiębiorców.
edukacyjnych
i
K20. Wspólna promocja miasta i firm.
K21. Rozwój turystyki i rekreacji.
K22. Wykorzystanie
przygranicznego
dla
gospodarczego miasta.

położenia
rozwoju

K23. Podejmowanie
działań
organizacyjnych, promocyjnych i
infrastrukturalnych nakierowanych
na wzmacnianie pozycji Wodzisławia
Śląskiego jako ośrodka współpracy
transgranicznej, w tym w aspekcie
społecznym,
ekonomicznym,
kulturalnym,
edukacyjnym,
naukowym.

Kierunki
wdrażające cel
strategiczny
„Kreowanie
nowych funkcji
gospodarczych
i społecznych”

2.2. Wykorzystywanie
subregionalnego K24. Rozwój małej przedsiębiorczości
rynku dla rozwoju usług, turystyki,
wspierającej
obsługę
obszaru
kultury i nauki oraz podwyższania ich
funkcjonalnego.
roli w strukturze gospodarczej miasta.
K25. Wspieranie
rozwoju
przedsiębiorczości
w
sektorach
związanych z rozwojem oferty
spędzania czasu wolnego.
K26. Stworzenie
rozwiązań
umożliwiających integrację na terenie
miasta
nauki
i
biznesu
w
generowaniu i wdrażaniu innowacji
(w tym otwartość na podmioty spoza
miasta).
2.3. Aktywizacja
mieszkańców K27. Udostępnianie mieszkańcom majątku
ukierunkowana na podejmowanie
miasta (obiekty, infrastruktura) do
działań na rzecz rozwoju wspólnoty
realizacji aktywności społecznej i
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lokalnej i wzmacniania pozycji miasta.

kulturalnej.
K28. Polityka
informacyjna
miasta
promująca i wspierająca liderów
lokalnych
wodzisławian
odnoszących sukcesy w działalności
społecznej, kulturalnej, religijnej,
politycznej, naukowej, oświatowej,
sportowej itp.
K29. Przekazywanie zadań i środków dla
społeczności
lokalnych
oraz
organizacji pozarządowych.
K30. Wspieranie powstawania struktur
umożliwiających
młodym
mieszkańcom udział w rozwoju
lokalnym.
K31. Wspieranie
rozwoju
instytucji
ekonomii społecznej oraz działań na
rzecz inkluzji społecznej.

Cele szczegółowe

Kierunki

3.1. Pozytywnie
postrzegane
przez K32. Rozwój
usług,
infrastruktury,
mieszkańców warunki życia w mieście
rozwiązań
organizacyjnych
i
kształtowane
na
poziomie
finansowych dla rodzin.
zapobiegającym
negatywnym
K33. Działania na rzecz ograniczania
zjawiskom migracji.
problemów
społecznych
oraz
włączania grup wykluczonych.

Kierunki
wdrażające cel
strategiczny
„Tworzenie
korzystnych
warunków pracy
i zamieszkania”

K34. Działania na rzecz usprawnienia
połączeń komunikacyjnych z innymi
ośrodkami miejskimi subregionu
i regionu.
K35. Rozwój infrastruktury transportu
zrównoważonego,
w
tym
bezpiecznych ścieżek rowerowych
i pieszych w ramach miasta oraz
w
połączeniu
z
obszarem
funkcjonalnym.
K36. Podnoszenie dostępności do usług
opiekuńczych i zdrowotnych, w tym
stworzenie placówek opiekuńczych
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dla osób starszych.
K37. Podejmowanie
działań
proekologicznych o charakterze
infrastrukturalnym, organizacyjnym,
ekonomicznym i edukacyjnym, w tym
działań związanych z efektywnością
energetyczną
budynków
mieszkalnych
i
użyteczności
publicznej,
gospodarką
niskoemisyjną,
odnawialnymi
źródłami energii, wzmacnianiem
świadomości
proekologicznej
mieszkańców.
K38. Wzbogacanie oferty spędzania czasu
wolnego
–
oferta
kulturalna
i rekreacyjna.
K39. Podnoszenie
publicznych.

estetyki

przestrzeni

K40. Zwiększanie możliwości zaspokajania
potrzeb
mieszkaniowych
przy
zachowaniu zasad zrównoważonego
gospodarowania przestrzenią, w tym
między innymi przygotowywanie
mieszkań socjalnych.
K41. Wzmacnianie lokalnych
(centra dzielnicowe).

centrów

K42. Szeroka współpraca podmiotów
mogących wpływać na rozwiązywanie
problemów społecznych miasta –
samorząd, organizacje pozarządowe,
parafie, szkoły, instytucje sportu i
kultury itp.
3.2. Zrównoważona sytuacja na rynku K43. Stworzenie systemu wsparcia dla
pracy będąca wynikiem powstawania
przedsiębiorców
i
inwestorów
w
mieście
miejsc
pracy
tworzących nowe miejsca pracy, w
o odpowiedniej jakości i liczbie.
tym włączenie terenów do KSSE.
K44. Wspieranie przedsiębiorczości wśród
młodych mieszkańców.
K45. Tworzenie

warunków

dla
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przyciągania
młodych
przedsiębiorców
z
obszaru
funkcjonalnego i subregionu.
K46. Rozwój
oferty
edukacyjnej
dostosowywanej do potrzeb rynku
pracy
–
równowaga
między
kształceniem kompetencji ogólnych a
kształceniem praktycznym.
Cele szczegółowe

Kierunki

4.1. Sprawny
system
komunikacji K47. Stworzenie
systemu
bieżącego
wewnętrznej wspierający efektywną
przepływu
informacji
między
współpracę sektora samorządowego,
podmiotami rozwoju lokalnego.
obywatelskiego i biznesu oraz innych
K48. Bezpośrednie
formy
kontaktów
liderów i środowisk lokalnych.
i współpracy między podmiotami
lokalnymi – warsztaty, spotkania,
konferencje itp.
K49. Usprawnienie działania i poszerzenie
składu
istniejących
organów
partnerskich związanych z rozwojem
lokalnym.
Kierunki
wdrażające cel
strategiczny
„Podnoszenie
jakości
zarządzania
miastem”

4.2. Optymalizacja
warunków
do K50. Tworzenie
międzysektorowych
realizowania
projektów
zespołów zadaniowych do realizacji
międzysektorowych
wspierających
złożonych zadań strategicznych oraz
wdrażanie strategii rozwoju miasta.
konsultowania decyzji.
K51. Inicjowanie przez miasto projektów
międzysektorowych.
K52. Podwyższanie
kompetencji
podmiotów lokalnych w zakresie
zarządzania projektami.
4.3. Wzmacnianie pozytywnego wizerunku K53. Promowanie miasta i korzyści
dostarczanych przez miasto jego
miasta w otoczeniu.
aktualnym
i
potencjalnym
użytkownikom – strategii promocji,
publikacje, wydarzenia, udział w
targach.
4.4. Konsekwentne rozwijanie kompetencji K54. Udział
menedżerów
lokalnych
i zasobów władz miasta i urzędników
w szkoleniach, warsztatach i kursach
samorządowych
w
zakresie
podnoszących
kompetencje
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podejmowania i wdrażania decyzji
zarządcze.
strategicznych z uwzględnieniem zasad
K55. Monitorowanie
rozwoju zrównoważonego.
podejmowanych decyzji.

skutków

K56. Wdrażanie
nowych
technologii
zarządzania miastem, szczególnie w
zakresie planowania przestrzennego,
e-administracji,
monitorowania
procesów rozwoju.
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7. ZARZĄDZANIE STRATEGIĄ


Założenia dotyczące systemu wdrażania strategii
 Mechanizm monitoringu i ewaluacji

Efektywność procesu zarządzania strategicznego uzależniona jest nie tylko od
poprawnego metodologicznie opracowania właściwej koncepcji działania – w formie
dokumentu podstawowego oraz towarzyszących mu opracowań szczegółowych – ale
także od stworzenia sprawnego systemu wdrażania oraz przyjęcia procedur ewaluacji
procesu wdrożeniowego. Jak podkreślano to już w innych częściach dokumentu,
w ramach takiego systemu strategia nie może być utożsamiana z prostą listą zadań,
które należy zrealizować w określonym harmonogramie czasowym; powinna być raczej
traktowana jako fundament dla podejmowania oraz implementacji kolejnych decyzji
kształtujących przyszłość miasta w perspektywie średniej i długiej. Takie podejście
nawiązuje bezpośrednio do założenia, że głównym aktorem rozwoju lokalnego jest
społeczność lokalna oraz inni użytkownicy miasta. Zarządzanie strategią musi
uwzględniać zmiany zachodzące w uwarunkowaniach występujących w mieście i w jego
otoczeniu oraz zmiany w postawach i aspiracjach podmiotów wpływających na rozwój
miasta. Ta złożona sytuacjo powoduje, że wraz z przyjęciem strategii konieczne staje się
zapewnienie warunków pozwalających na:


pokonanie barier pomiędzy fazą koncepcyjną a wdrożeniową, zainicjowanie
przedsięwzięć przygotowujących do konsekwentnego realizowania projektów
zawartych w strategii, harmonijne przekładanie kolejnych zapisów strategii na
konkretne działania,



zachowanie elastyczności strategii, to jest stworzenie warunków
umożliwiających dostosowywanie podejmowanych działań wdrożeniowych do
zmieniającej się sytuacji w mieście oraz otoczeniu.

Założenia
dotyczące
systemu
wdrażania
strategii

Podstawy systemu wdrażania strategii rozwoju Wodzisławia Śląskiego obejmują:


strategię – czyli egzekwowanie zgodności podejmowanych działań z generalną
linią rozwoju miasta,



taktykę – to jest kontekstowe tworzenie projektów pozwalające na
podejmowanie decyzji zgodnych z linią strategiczną, a równocześnie
umożliwiającego wykorzystywanie doraźnych szans i pokonywanie zagrożeń,



partnerstwo – oznaczające oparcie procesu tworzenia projektów strategicznych
na oczekiwaniach i aktywnościach podmiotów z miasta i otoczenia.

Konkretnie, system wdrażania strategii rozwoju Wodzisławia Śląskiego składa się z:


systemu bieżącego zarządzania wdrażaniem strategii,
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mechanizmu monitoringu i ewaluacji opierającego się na wielowymiarowym
systemie wskaźników oraz uwzględniającego procedury aktualizacji strategii,



systemu kreowania i wdrażania partnerskich projektów.

System monitorowania procesu wdrażania strategii może być wspomagany przez
narzędzie informatyczne umożliwiające wypracowywanie projektów partnerskich oraz
ewaluację ich realizacji. Takie rozwiązanie umożliwia kontekstowe wdrażanie strategii
poprzez projekty o największej atrakcyjności dla podmiotów lokalnych oraz najwyższych
możliwościach finansowania. Prawdopodobieństwo realizacji takich projektów jest
znacznie wyższe niż złożonych programów operacyjnych, które byłyby formułowane
jako propozycje do długofalowej realizacji. Wskazane narzędzie informatyczne zawierać
może:
i.

moduł oceny projektów pod względem najwyższego stopnia realizacji
strategii;

ii.

moduł monitorowania realizacji projektów przyjętych do realizacji;

iii.

moduł tworzenia raportów z realizacji projektów (rocznych i wieloletnich).

Sugeruje się stworzenie narzędzia możliwie prostego, z którego będą mogły korzystać
nie tylko władze lokalne, ale także różni partnerzy wdrażania strategii, w szczególności
partnerzy społeczni. Sugestia ta dotyczy także rozwiązań softwarowych, które powinny
opierać się na powszechnie dostępnym oprogramowaniu.
System taki może usprawnić zarządzanie projektami realizowanymi w mieście poprzez
zgromadzenie informacji w jednym miejscu i zapewnienie natychmiastowego dostępu
do nich bez konieczności kontaktu z osobami odpowiedzialnymi za realizację projektów.
Zakres pozyskanych z systemu informacji obejmować może: rzeczowy przebieg realizacji
(np. zaawansowanie kolejnych etapów inwestycji), wartości wskaźników (ustalone dla
każdego projektu) oraz wykonanie finansowe. Powiązanie projektów z celami
strategicznymi i kierunkami pozwoli na ocenę realizacji strategii, z uwzględnieniem
wskaźników zdefiniowanych na poziomie celów strategicznych i szczegółowych.
Wykonane oceny i wypływające z nich wnioski mogą stanowić wsparcie dla
podejmowania decyzji o wpisywaniu kolejnych projektów do Wieloletniego Planu
Finansowego. Pomogą również w ocenie wiarygodności partnerów zaangażowanych w
realizację konkretnych przedsięwzięć i zadań.
Wprowadzenie sformalizowanego podejścia do ewaluacji i zastosowanie technik
informatycznych związane jest z założeniem wprowadzania do strategii projektów
partnerskich, których liderami będą inne niż miasto podmioty. Docelowo to projekty
zewnętrzne powinny stać się wiodącymi we wdrażaniu strategii rozwoju. Warunkiem
koniecznym jest jednak scentralizowanie informacji o procesie wdrażania.
Mechanizm
monitoringu
i ewaluacji oraz

Podstawę systemu wdrażania i monitoringu strategii stanowi zbiór wskaźników
umożliwiających ocenę procesów zachodzących w mieście oraz skuteczności realizacji

41

strategii. Na system wskaźników składa się:


zbiór jedenastu wskaźników umożliwiających generalną ocenę przemian
zachodzących w mieście i jego otoczeniu,



zbiór wskaźników szczegółowych, których monitorowanie pozwala na ocenę
tempa osiągania celów strategicznych,



zbiór wskaźników projektowych umożliwiających śledzenie tempa realizacji
projektów strategicznych.

wskaźniki
realizacji celów
strategicznych

Generalne wskaźniki rozwoju miasta zostały ustalone przy uwzględnieniu
charakterystyki miasta oraz ciągłej dostępności do danych ze źródeł statystyki
publicznej. Generalne wskaźniki rozwoju służą do oceny zmian ogólnej sytuacji miasta
oraz do oceny sytuacji miasta na tle innych ośrodków w subregionie i regionie (stąd
oparcie na zapewniających możliwości porównania wskaźnikach statystyki publicznej).
Proponuje się oprzeć system na następujących wskaźnikach:
1. liczba mieszkańców,
2. saldo migracji,
3. wskaźnik obciążenia demograficznego – liczba mieszkańców w wieku
nieprodukcyjnym do liczby mieszkańców w wieku produkcyjnym oraz liczba
mieszkańców w wieku poprodukcyjnym do liczby mieszkańców w wieku
produkcyjnym,
4. liczba pracujących,
5. stopa bezrobocia,
6. wskaźnik przedsiębiorczości (liczba podmiotów zarejestrowanych w systemie
REGON w stosunku do liczby ludności w wieku produkcyjnym),
7. udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa - podatek dochodowy
od osób fizycznych,
8. udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa - podatek dochodowy
od osób prawnych
9. wydatki majątkowe (inwestycyjne) na 1 mieszkańca,
10. wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa kulturowego na 1 mieszkańca,
11. nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska na 1 mieszkańca.
W ramach monitoringu prowadzona będzie analiza tempa rozwoju Wodzisławia
Śląskiego na tle wytypowanych miast o charakterystykach uzasadniających
porównywanie z Wodzisławiem. Miasta tworzące grupę porównawczą zostały
zidentyfikowane na podstawie następujących kryteriów:


wielkość miasta mierzona liczbą mieszkańców,
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profil gospodarczy miasta (dziedzictwo przemysłowe: pod uwagę wzięto miasta,
których profil gospodarczy w przeszłości lub też obecnie obciążony jest
w dużym stopniu spuścizną poprzemysłową związaną m.in. z przemysłem
wydobywczym),



ranga miasta.

Ostatecznie na podstawie analizy powyższych kryteriów założono, iż grupa miast
porównawczych będzie obejmowała pięć miast województwa śląskiego; składają się na
nią: Żory, Tarnowskie Góry, Mikołów oraz Racibórz.
Druga część systemu wskaźników obejmuje wskaźniki określone dla celów
strategicznych. Wykorzystanie wskaźników warunkowane jest następującymi
niezbędnymi działaniami organizacyjnymi:


przyjęcie horyzontu zbierania danych – generalnie, proponuje się przyjęcie
rocznego horyzontu zbierania danych i opracowywania raportów
wdrożeniowych,



określenie partnerów mogących dzielić się informacjami „wypełniającymi”
wskaźniki konkretną treścią,



doprecyzowanie wskaźników poprzez wybór informacji reprezentatywnych dla
danego wskaźnika (np. wyznaczenie przestrzeni, dla której dane będą
gromadzone i analizowane, określenie wybranej grupy podmiotów
podlegających analizie, wybór aktywności reprezentatywnych dla większego
zakresu aktywności itp.),



prowadzenie dynamicznych analiz umożliwiających uchwycenie trendów
w ramach wskaźników,



porównywanie – jeżeli to możliwe – wskaźników uzyskiwanych przez Wodzisław
Śląski, ze wskaźnikami uzyskiwanymi w innych miastach uznawanych za punkty
odniesienia.

Podstawowym działaniem wdrożeniowym musi być przeprowadzenie konsultacji
z podmiotami lokalnymi na temat możliwości gromadzenia i dzielenia się konkretnymi
informacjami istotnymi z punktu widzenia oceny tempa i jakości realizacji strategii, przy
zachowaniu wiodącej funkcji Urzędu Miasta jako podmiotu organizującego cały proces
monitoringowy.
Poniżej zaprezentowano szerokie menu wskaźników. W pierwszym horyzoncie
wdrażania należy wybrać tylko wskaźniki najłatwiej dostępne. W kolejnych latach liczba
wskaźników powinna być systematycznie weryfikowana pod kątem ich dostępności oraz
rozszerzana aż do zbudowania systemu o wysokich walorach diagnostycznych. Przy
każdym ze wskaźników zaznaczono pożądany trend:


() – wartości, które powinny wzrastać,



( ) – wartości, które powinny być relatywnie stałe,



() – wartości, które powinny spadać.
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Wskaźniki zostały tak dobrane, aby pokazywać nie tylko realizację celów, ale także
określić warunki brzegowe2 wynikające przede wszystkim z podporządkowania strategii
zasadom rozwoju zrównoważonego.
Odrębnym zagadnieniem jest ustalenie wartości docelowych, które mogą zostać uznane
za zadowalające dla społeczności lokalnej. Część wskaźników wymaga stałego
wzmacniania i powiększania; są jednak również takie, które po osiągnięciu pewnej
wartości nie muszą już być powiększane ze względu na pełne lub prawie pełne
zaspokojenie potrzeb lokalnych.
Cele szczegółowe

Wskaźniki

1.1. Wzmacnianie atrakcyjności miasta w Wskaźniki realizacji:
oparciu
o
rozwój
lokalnej  liczba
podmiotów
gospodarczych
przedsiębiorczości,
przyciąganie
funkcjonujących w mieście (),
inwestorów,
współpracę
 liczba
inwestorów
rozpoczynających
przedsiębiorców
i
samorządu
działalność na terenach inwestycyjnych
lokalnego oraz wykorzystywanie
przygotowanych przez miasto (),
lokalnych potencjałów rozwojowych.


liczba nowo zakładanych firm (),



liczba nowych miejsc pracy stworzonych
rzez
inwestorów
strategicznych
–
inwestycje tworzące jednorazowo ponad
50 miejsc pracy (),



liczba
przygotowanych
działek
inwestycyjnych o powierzchni ponad 5 ha
– także we współpracy z sektorem
prywatnym i sąsiednimi gminami (),



Wskaźniki
realizacji celów
szczegółowych

2

przeciętna wartość transakcyjna m
miejskich terenów inwestycyjnych w
Wodzisławiu Śląskim w stosunku do
wartości w miastach sąsiednich (),

Wskaźniki warunków brzegowych:


procent
powierzchni
wykorzystywany na realizację
produkcyjnych ( ),



powierzchnia obszarów typu green field
przeznaczanych pod nowe inwestycje i
działalności w stosunku do obszarów
poddawanych rekultywacji i rewitalizacji
(),



powierzchnia rewitalizowanych obszarów
poprzemysłowych (),

miasta
funkcji

2

dla wybranych celów szczegółowych, których realizacja związana jest z wykorzystywaniem przestrzeni oraz zasobów
przyrodniczych
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poziom
zanieczyszczeń
składowych
środowiska przyrodniczego – zwłaszcza
powietrza i wód (),

1.2. Rozwój
kapitału
ludzkiego Wskaźniki realizacji:
podwyższający
konkurencyjność  liczba bezrobotnych w grupie wiekowej do
gospodarczą miasta i powiązany ze
25 lat (),
zmieniającymi
się
potrzebami
 liczba miejsc pracy tworzonych w mieście
lokalnego rynku pracy.
przez inwestorów zewnętrznych (),

1.3. Wzmacnianie atrakcyjności miasta dla Wskaźniki realizacji:
potencjalnych mieszkańców i osób  liczba odwiedzających korzystających
odwiedzających.
z bazy noclegowej o różnym charakterze
i standardzie, liczba noclegów (),


liczba biletów sprzedanych do wybranych
placówek turystycznych i kulturalnych
w mieście (),



liczba
punktów
gastronomicznych
funkcjonujących w mieście, w tym w jego
centrum (),



liczba domów i mieszkań zrealizowanych
w ramach budownictwa indywidualnego i
developerskiego w mieście (),



liczba miejskich imprez kulturalnych,
rozrywkowych,
sportowych
i
rekreacyjnych organizowanych w ciągu
roku (),



szacunkowa liczba uczestników miejskich
wydarzeń kulturalnych, rozrywkowych,
sportowych i rekreacyjnych (),

1.4. Wodzisław Śląski miastem inicjującym Wskaźniki realizacji:
ponadlokalne procesy rozwojowe  liczba i wartość projektów realizowanych
oraz
liderem
projektów
przez
samorządy
w
obszarze
podejmowanych w jego obszarze
funkcjonalnym, subregionie i regionie z
funkcjonalnym.
udziałem Wodzisławia Śląskiego (),
2.1. Kształtowanie
gospodarczej
współzależny
gospodarczych,
i naukowych.

nowej
struktury Wskaźniki realizacji:
w
oparciu
o  nowo powstające firmy B+R (),
rozwój
funkcji
 napływ innowacyjnych inwestycji na teren
edukacyjnych

miasta mierzony liczbą podmiotów
gospodarczych, zatrudnieniem, liczbą
nowych branż (),



ilość firm przechodzących do U.S. w
Bielsku – Białej wskutek wzrostu
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przychodów (),


liczba podmiotów przedsiębiorczości
społecznej (),



liczba zatrudnianych przez podmioty
przedsiębiorczości społecznej (),



liczba przedsiębiorstw zrzeszonych w
organizacjach biznesowych działających na
terenie miasta (),

Wskaźniki warunków brzegowych:


liczba i powierzchnia terenów i obiektów
poprzemysłowych
wyłączanych
z
użytkowania w stosunku do powierzchni
terenów i obiektów poprzemysłowych
rewitalizowanych ( ),

2.2. Wykorzystywanie
subregionalnego Wskaźniki realizacji:
rynku dla rozwoju usług, turystyki,  liczba małych firm o charakterze
kultury i nauki oraz podwyższania ich
handlowym i usługowym (),
roli w strukturze gospodarczej miasta.
Wskaźniki warunków brzegowych:


powierzchnia terenów o wysokich
walorach
środowiskowych
wykorzystywana pod realizację funkcji
turystycznych ( ),

2.3. Aktywizacja
mieszkańców Wskaźniki realizacji:
ukierunkowana na podejmowanie  liczba mieszkańców funkcjonujących w
działań na rzecz rozwoju wspólnoty
organizacjach obywatelskich (),
lokalnej i wzmacniania pozycji miasta.


liczba
organizacji
obywatelskich
działających na terenie miasta (),



frekwencja wyborcza, zwłaszcza
wyborach samorządowych (),

w

Wskaźniki warunków brzegowych:


liczba wspieranych przez miasto inicjatyw
nakierowanych
na
pielęgnowanie
dziedzictwa historycznego i kulturowego
miasta oraz liczba zaangażowanych w nie
osób (),

3.1. Pozytywnie
postrzegane
przez Wskaźniki realizacji:
mieszkańców warunki życia w mieście  dochody gospodarstw domowych (),
kształtowane
na
poziomie
 dostęp do usług społecznych mierzony
zapobiegającym
negatywnym
liczbą personelu placówek i poziomem
zjawiskom migracji.

majątku na jednego mieszkańca – w tym
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zdrowie i edukacja (),


powierzchnia
zrewitalizowanych
przestrzeni publicznych (),



liczba mieszkańców uczestniczących w
zajęciach kulturalnych, rozrywkowych,
sportowych,
edukacyjnych
itp.
(z
uwzględnieniem przekrojów wiekowych) –
atrakcyjność
oferty
instytucji
organizujących wolny czas mieszkańców
(),



liczba stałych połączeń komunikacji
publicznej z innymi ośrodkami w obszarze
funkcjonalnym, subregionie i regionie (),



realny koszt dojazdu komunikacją
publiczną do głównych ośrodków o
funkcjach wyższego rzędu (( ),



czas dojazdu środkami komunikacji
publicznej do głównych ośrodków
o funkcjach wyższego rzędu – Katowice,
Gliwice, Rybnik (),



udział
obiektów
przystosowanych do
niepełnosprawnych w
obiektów (),



liczba miejsc w przedszkolach w stosunku
do potrzeb (),



liczba miejsc w żłobkach w stosunku do
potrzeb (),



liczba miejsc w placówkach dla osób
starszych lub niepełnosprawnych w
stosunku do potrzeb (),

publicznych
potrzeb osób
ogólnej liczbie

Wskaźniki warunków brzegowych:


saldo migracji mieszkańców miasta (),



rozwój elementów infrastruktury ochrony
środowiska umożliwiający mieszkańcom
i podmiotom gospodarczym zachowania
zgodne
z
zasadami
rozwoju
zrównoważonego (),

3.2. Zrównoważona sytuacja na rynku Wskaźniki realizacji:
pracy będąca wynikiem powstawania  saldo
migracji
w
mieście
miejsc
pracy
o
produkcyjnym ( ),
odpowiedniej jakości i liczbie.


osób

w

wieku

liczba zatrudnionych (),
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stopa bezrobocia (),



liczba bezrobotnych w grupie wiekowej do
25 lat (),



stopa bezrobocia w grupie wiekowej 50+
(),



stopa bezrobocia długotrwałego (),



liczba porozumień dotyczących kształcenia
praktycznego zawartych między szkołami
a podmiotami gospodarczymi oraz liczba
uczniów podnoszących swoje kwalifikacje
w wyniku realizacji tych porozumień (),

4.1. Sprawny
system
komunikacji Wskaźniki realizacji:
wewnętrznej wspierający efektywną  liczba mieszkańców i podmiotów
współpracę sektora samorządowego,
instytucjonalnych objętych działaniami
obywatelskiego i biznesu oraz innych
promującymi
współpracę
liderów i środowisk lokalnych.
międzysektorową (),


liczba
mieszkańców
i
podmiotów
instytucjonalnych objętych doradztwem
oraz szkoleniami w zakresie pozyskiwania
środków na współpracę międzysektorową
(),



liczba
i
wartość
projektów
międzysektorowych inicjowanych przez
miasto z innymi sektorami (),

4.2. Optymalizacja
warunków
do Wskaźniki realizacji:
realizowania
projektów  liczba instytucji i osób biorących udział w
międzysektorowych
wspierających
realizacji projektów międzysektorowych
wdrażanie strategii rozwoju miasta.
(),

4.3. Wzmacnianie



liczba i wartość projektów inicjowanych
przez samorząd lokalny realizowanych
wspólnie z podmiotami z innych sektorów
(),



wartość grantów miejskich na projekty
międzysektorowe
w
wartościach
bezwzględnych (),



wartość grantów miejskich na projekty
międzysektorowe w stosunku do udziału
własnego beneficjentów (),



wartość wkładu partnerów w projektach
międzysektorowych w stosunku do
pozyskanego wsparcia zewnętrznego (),

pozytywnego Wskaźniki realizacji:
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wizerunku miasta w otoczeniu.



liczba odwiedzających miasto (),



liczba nowych inwestorów (),



liczba nowych mieszkańców (),



pozycja w rankingach miast (),



zmiany relacji wskaźników generalnych na
tle miast stanowiących punkty odniesienia
(),

4.4. Konsekwentne
rozwijanie Wskaźniki realizacji:
kompetencji i zasobów władz miasta  wartość zewnętrznego dofinansowania na
i
urzędników
samorządowych
realizację projektów miejskich
- w
w zakresie podejmowania i wdrażania
wartościach bezwzględnych i na jednego
decyzji
strategicznych
mieszkańca (),
z uwzględnieniem zasad rozwoju
 dochody budżetowe na mieszkańca (),
zrównoważonego.


wartość
zrealizowanych
miejskich na mieszkańca (),



liczba i wartość środków zewnętrznych
pozyskanych na realizację projektów
miejskich w stosunku do nakładów
własnych (),



liczba i wartość zrealizowanych projektów
w ramach PPP (),



liczba
i
wartość
projektów
przygotowywanych do realizacji /z
kompleksową dokumentacją/ (),



ocena pracy urzędników –
zadowolenia mieszkańców (),



uczestnictwo władz miasta i urzędników
samorządowych w szkoleniach, studiach
podyplomowych i innych formach
podwyższania kwalifikacji zgodnie z
ustalonym
zakresem
rozwijania
kwalifikacji
/osobodni,
uzyskane
certyfikaty i dyplomy itp./ ().

inwestycji

poziom

Trzecią składową systemu wskaźników są wskaźniki wyrażające realizację projektów
strategicznych. Na poziomie strategii wskaźniki te nie są definiowane. Wskaźniki takie
powinny zostać określone w trakcie przygotowania projektów i powinny odzwierciedlać
produkty zakładane jako efekty projektu oraz rezultaty odzwierciedlające przede
wszystkim korzyści dla użytkowników miasta. Wskaźniki będą elementem systemu
monitorowania wdrażania strategii, umożliwiając tym samym bieżące śledzenie
postępów w osiąganiu założonych na poziomie projektów wskaźników.

Wskaźniki
realizacji
projektów

Wzmacnianie roli społeczności lokalnej w kształtowaniu rozwoju miasta jest zgodne z

Władze lokalne
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zasadami samorządności, a w szczególności z zasadą subsydiarności. Nie znaczy to, że w
takim układzie pozycja władz lokalnych powinna być marginalizowana.
W przewidywanym horyzoncie wdrażania strategii rolą władz lokalnych będzie:


zajmowanie pozycji lidera w wypracowywaniu i wdrażaniu projektów o wysokiej
innowacyjności, podwyższonym ryzyku, zmieniających oblicze miasta, w tym
projektów trudnych do wdrożenia z przyczyn rynkowych, a przez to mniej
interesujących dla podmiotów prywatnych; skala miasta i jego usytuowanie
w aglomeracji zwracają uwagę na znaczenie rozwoju funkcji ponadlokalnych;
w tym kontekście, na pierwszy plan wysuwają się projekty kulturalne,
edukacyjne, badawczo-rozwojowe, społeczne oraz związane z kształtowaniem
spójności przestrzennej miasta; projekty te powinny być rozpatrywane na tle
przemian struktury ekonomicznej miasta, a w szczególności zasilania jej w nowe
idee i rozwiązania napływające z innych sektorów;



identyfikowanie części strategii nierealizowanych przez aktywność społeczności
lokalnej i zajmowanie w tych przypadkach przez władzę lokalną pozycji
inspiratora, inicjatora bądź samodzielnego realizatora pewnych działań; stałe
doskonalenie systemu wspierającego podmioty lokalne w ich działaniach na
rzecz rozwoju miasta, w tym poprzez wykorzystywanie narzędzi
informatycznych oraz budżetu partycypacyjnego;



podejmowanie działań nakierowanych na wzmacnianie pozycji miasta w
otoczeniu, czego zwieńczeniem powinna stać się radykalna przebudowa
wizerunku miasta oraz wyeksponowanie w nim wartości, które są unikatowe
wśród innych miast subregionu zachodniego.

w procesie
wdrażania
strategii

50

ZAŁĄCZNIK NR 1 – RELACJE MIĘDZY CELAMI SZCZEGÓŁOWYMI MIASTA WODZISŁAW ŚLĄSKI A CELAMI
STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Cele Strategii Rozwoju
Województwa Śląskiego
2020+

Cele szczegółowe miasta
Wodzisław Śląski
C1.1. Wzmacnianie
atrakcyjności miasta
w oparciu o rozwój
lokalnej
przedsiębiorczości,
przyciąganie inwestorów,
współpracę
przedsiębiorców
i samorządu lokalnego
oraz wykorzystywanie
lokalnych potencjałów
rozwojowych.
C1.2. Rozwój kapitału ludzkiego
podwyższający
konkurencyjność
gospodarczą miasta i
powiązany ze
zmieniającymi się
potrzebami lokalnego
rynku pracy
C1.3. Wzmacnianie
atrakcyjności miasta dla
potencjalnych
mieszkańców i osób
odwiedzających.
C1.4. Wodzisław Śląski miastem
inicjującym ponadlokalne
procesy rozwojowe oraz
liderem projektów
podejmowanych w jego
obszarze funkcjonalnym
C2.1. Kształtowanie nowej
struktury gospodarczej w
oparciu o współzależny
rozwój funkcji
gospodarczych,
edukacyjnych i
naukowych.

Województwo
śląskie regionem
nowej gospodarki
rozwijającej się w
oparciu o
innowacyjność
i kreatywność

Województwo
śląskie regionem o
wysokiej jakości
życia opierającej się
na powszechnej
dostępności do
usług publicznych o
wysokim
standardzie





Województwo
śląskie regionem
otwartym
będącym
istotnym
partnerem
rozwoju Europy

Województwo
śląskie
regionem
atrakcyjnej
i funkcjonalnej
przestrzeni
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C2.2.

C2.3.

C3.1.

C3.2.

C4.1.

C4.2.

C4.3.

C4.4.

Wykorzystywanie
subregionalnego rynku
dla rozwoju usług,
turystyki, kultury i nauki
oraz podwyższania ich
roli w strukturze
gospodarczej miasta.
Aktywizacja mieszkańców
ukierunkowana na
podejmowanie działań na
rzecz rozwoju wspólnoty
lokalnej i wzmacniania
pozycji miasta.
Pozytywnie postrzegane
przez mieszkańców
warunki życia w mieście
kształtowane na poziomie
zapobiegającym
negatywnym zjawiskom
migracji.
Zrównoważona sytuacja
na rynku pracy będąca
wynikiem powstawania w
mieście miejsc pracy o
odpowiedniej jakości i
liczbie.
Sprawny system
komunikacji wewnętrznej
wspierający efektywną
współpracę sektora
samorządowego,
obywatelskiego i biznesu
oraz innych liderów i
środowisk lokalnych.
Optymalizacja warunków
do realizowania
projektów
międzysektorowych
wspierających wdrażanie
strategii rozwoju miasta.
Wzmacnianie
pozytywnego wizerunku
miasta w otoczeniu.
Konsekwentne rozwijanie
kompetencji i zasobów
władz miasta i urzędników
samorządowych w
zakresie podejmowania i
wdrażania decyzji
strategicznych z
uwzględnieniem zasad
rozwoju
zrównoważonego.































 - silna bezpośrednia relacja,
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 - relacja umiarkowana lub pośrednia,

ZAŁĄCZNIK NR 2 – DIAGNOZA STRATEGICZNA MIASTA WODZISŁAW ŚLĄSKI
Wodzisław Śląski jest miastem powiatowym. W skład powiatu oprócz Wodzisławia Śląskiego wchodzą
miasta: Rydułtowy, Radlin i Pszów oraz gminy wiejskie: Godów Gorzyce, Lubomia, Marklowice, Mszana. W
Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+” miasto zostało określone jako lokalne centrum
rozwoju. Obok Rybnika, Jastrzębia Zdroju, Żor i Raciborza jest to jedno z głównych miast subregionu
zachodniego województwa śląskiego.
Miasto zajmuje powierzchnię 50 km2, co stanowi 17% powierzchni powiatu wodzisławskiego. Gęstość
zaludnienia w mieście wynosi 995 os/km2 i wśród głównych miast subregionu jest to najwyższa wartość zaraz
po Jastrzębiu Zdroju.
DEMOGRAFIA
W Wodzisławiu Śląskim w 2013 r. mieszkało 48731 osób, co stanowiło 31% mieszkańców powiatu. Wśród
ludności dominują kobiety (wskaźnik liczby kobiet na 100 mężczyzn wynosi 108).
Tak jak w przypadku innych głównych miast subregionu zauważa się, że liczba mieszkańców z roku na rok
maleje. Wpływ mają na to szczególnie migracje - liczba nowych mieszkańców Wodzisławia Śląskiego co roku
zwiększa się w wyniku migracji o ok. 500 osób, tymczasem osób wyjeżdzających z miasta co roku jest ok. 640.
W 2013 r. zjawisko depopulacji pogłębił ujemny przyrost naturalny.
Wykres 1. Przyrost naturalny i saldo migracji w głównych miastach subregionu zachodniego w 2013 r.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych, GUS.

W 2013 r. przyrost naturalny na 1000 mieszkańców w Wodzisławiu Śląskim wyniósł -1,3, a saldo migracji na
1000 mieszkańców -2,05. W odniesieniu do głównych miast subregionu, Wodzisław Śląski charakteryzuje się
lepszym wskaźnikiem przyrostu naturalnego od Raciborza (dla pozostałych miast przyrost naturalny jest
dodatni) i lepszymi statystykami dotyczącymi migracji od Rybnika, Jastrzębia Zdroju i Żor.
Według prognoz Głównego Urzędu Statystycznego do 2035 r. depopulacja obszaru będzie postępować.
Zgodnie z danymi do roku 2035 liczba ludności w subregionie spadnie o 12,8%, a w powiecie wodzisławskim
o 6,4% (w tym w miastach powiatu o 6,8%).
Struktura wiekowa ludności charakteryzuje się negatywnymi cechami i w ostatnich latach zjawisko tzw.
starzenia się społeczeństwa w mieście pogłębia się. W 2013 r. odsetek osób w wieku poprodukcyjnym
stanowił 20,4% mieszkańców miasta (najwyższy odsetek wśród wszystkich głównym miast subregionu).
Osoby w wieku przedprodukcyjnym stanowiły 17,0% mieszkańców (po Raciborzu najniższy odsetek), a osoby
w wieku produkcyjnym 62,6%. Taka struktura ludności pokazuje, że mieszkańcy Wodzisławia Śląskiego
tworzą stosunkowo „stare” społeczeństwo z wysokim odsetkiem osób w wieku poprodukcyjnym i małą
ilością osób w wieku przedprodukcyjnym.
Wykres 2. Udział poszczególnych grup wiekowych w ludności ogółem w głównych miastach subregionu
zachodniego w 2013 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych, GUS.

Wskaźnik obciążenia demograficznego liczony liczbą osób w wieku nieprodukcyjnym przypadającą na 100
osób w wieku produkcyjnym w mieście wynosi 59,7 i oprócz Jastrzębia Zdroju był to najwyższy wskaźnik
wśród głównych miast subregionu.
RYNEK PRACY
W Wodzisławiu Śląskim pracowało w 2013 r. 9 967 osób, z czego prawie 57,5% stanowiły kobiety (najwyższy
współczynnik wśród głównych miast subregionu). Pracujący stanowili 32% ogółu pracujących w powiecie.
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Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w omawianym okresie wyniosła 1 992 osób i tutaj również
dominowały kobiety (62,2%). Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Wodzisławiu Śląskim stanowiła 36%
ogółu bezrobotnych zarejestrowanych w powiecie.
Udział bezrobotnych w ludności w wieku produkcyjnym w 2013 r. wyniósł w Wodzisławiu Śląskim 6,5%, był
to wynik przewyższający średnią dla subregionu o 1,1 pp. Wśród głównych miast subregionu wyższy udział
bezrobotnych w tej grupie ludności zanotowano jedynie w Jastrzębiu Zdroju (7,4%).
Wykres 3. Udział bezrobotnych zarejestrowanych w ludności w wieku produkcyjnym ogółem w głównych
miastach subregionu zachodniego w 2013 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych, GUS.

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
W 2013 r. w Wodzisławiu Śląskim w rejestrze REGON zarejestrowanych było 4034 podmiotów.
W przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców wskaźnik wyniósł 827,8.
Analizując liczbę podmiotów gospodarczych w innych miastach subregionu należy zwrócić uwagę na fakt, że
mniejsza liczba tych podmiotów w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców występuje tylko w Jastrzębiu Zdroju
(654,9) . Największymi wskaźnikami odznaczają się Racibórz i Rybnik. Średnia dla subregionu zachodniego
wynosi 800 podmiotów na 10 tys. mieszkańców.

55

Wykres 4. Podmioty gospodarcze na 10 tys. ludności w głównych miastach subregionu zachodniego 2013 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych, GUS.

Podobne zależności obserwuje się w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w
przeliczeniu na 100 osób w wieku produkcyjnym. Dla Wodzisławia Śląskiego wskaźnik ten wyniósł w 2013 r.
9,7 i był wyższy tylko od wartości zdiagnozowanej dla Jastrzębia Zdroju. Średnia dla subregionu zachodniego
w tym przypadku wyniosła 9,2. Liczba nowo zarejestrowanych podmiotów na 10 tys. ludności w 2013 r.
wyniosła w Wodzisławiu Śląskim 61 i kształtowała się na tym samym poziomie jak średnio w subregionie.
Miasto charakteryzuje się średnią wartością podmiotów wyrejestrowywanych – 50 podmiotów na 10 tys.
ludności.
Wykres 5. Podmioty nowo zarejestrowane i wykreślone z rejestru REGON na 10 tys. ludności w głównych
miastach subregionu zachodniego w 2013 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych, GUS.
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W strukturze rodzaju działalności prowadzonej przez podmioty gospodarcze w głównych miastach
subregionu zachodniego zdecydowanie dominuje pozostała działalność czyli usługi. W Wodzisławiu Śląskim
udział tych podmiotów wyniósł w 2012 r.79,9% i był niższy tylko od wartości wskaźnika dla Jastrzębia Zdroju.
Z kolei wyższe aniżeli dla Jastrzębia Zdroju są wskaźniki udziału podmiotów działających w rolnictwie,
leśnictwie, łowiectwie i rybactwie (0,6%) oraz przemyśle i budownictwie (19,5%). Należy podkreślić, iż
Wodzisław Śląski osiąga zbliżone wartości wskaźników dotyczących udziału poszczególnych sektorów w
ogólnej liczbie przedsiębiorstw z gminami, w których funkcjonuje Specjalna Strefa Ekonomiczna

Wykres 6. Podmioty gospodarcze wg. rodzaju działalności w głównych miastach subregionu zachodniego w
2013 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych, GUS.

TURYSTYKA
W obszarze turystyki Wodzisław Śląski nie odnotowuje wyraźnych przewag nad innymi miastami subregionu
zachodniego. W 2013 r. na terenie miasta udostępnione były 118 miejsca noclegowe co daje wskaźnik 2,42
miejsca na 1000 ludności (wartość niższa od Rybnika, Żor czy Raciborza). Liczba miejsc przekłada się
bezpośrednio na liczbę korzystających i udzielonych noclegów. W omawianym okresie udzielono 10 975
noclegów 7753 osobom, co w przeliczeniu na 1000 ludności dawało odpowiednio wskaźniki: 159,1 i 225,2.
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Tabela 1. Wybrane dane na temat turystyki dla głównych miast subregionu zachodniego w 2013 r.
Miejsca noclegowe na
1000 ludności

Korzystający z
noclegów na 1000
ludności

Udzielone noclegi na
1000 ludności

Wodzisław Śląski

2,4

159,1

225,2

Jastrzębie Zdrój

1,0

56,1

81,2

Żory

3,0

122,5

221,2

Rybnik

3,8

158,4

320,7

Racibórz

2,7

120,2

222,5

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych, GUS.

Wśród korzystających z noclegów w 2013 r. 24,7% stanowili zagraniczni turyści i jest to najwyższy odsetek
wśród głównych miast subregionu. Wśród obcokrajowców dominowali Niemcy, Łotysze i Białorusini.

KULTURA
Z głównych miast subregionu zachodniego muzea zlokalizowane są w Wodzisławiu Śląskim, Raciborzu,
Rybniku i Żorach. W 2013 r. muzeum w Wodzisławiu Śląskim zwiedziło 4167 osób, tymczasem obiekty w
Rybniku – 14 915 osób, w Raciborzu – 18 767 osób, w Żorach - 1027 osób. W przeliczeniu na 10 tys.
mieszkańców najwyższa liczba zwiedzających odnotowano w Raciborzu, następnie w Rybniku i Wodzisławiu
Śląskim.
Wykres 7. Liczba zwiedzających muzea w głównych miastach subregionu w 2013 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych, GUS.
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Instytucje kultury zorganizowały w 2013 r. w mieście 118 imprezy, w których uczestniczyło łącznie 36980
osób. Ponadto w mieście działało 11zespołów artystycznych: 3 teatralne, 2 muzyczne i 2 folklorystyczne, 3
taneczne i jeden wokalny. Łącznie w zespoły artystyczne zaangażowanych było 612 mieszkańców
Wodzisławia Śląskiego. W tym samym okresie na terenie miasta działały także 4 kluby (2 seniora, 1
plastyczny i 1 filmowy).
W 2013 r. na terenie Wodzisławia Śląskiego zlokalizowanych było 8 bibliotek, w których pracowało łącznie 30
osób. Pod względem liczby osób przypadających na 1 placówkę biblioteczną miasto charakteryzuje się
najniższą wielkością wśród głównych miast subregionu, co oznacza większą dostępność do tego typu
placówek się na ostatnim miejscu. Znaczący jest księgozbiór bibliotek, który w przeliczeniu na 1000 ludności
wynosi 4 087,7 książek (tylko w Jastrzębiu Zdroju wskaźnik ten charakteryzuje się wyższą wartością).
Wskaźnik liczby czytelników na 1000 ludności był w 2012 r. najwyższy w Jastrzębiu Zdroju. Wodzisław Śląski
pod tym względem plasuje się na trzeciej pozycji wśród głównych miast subregionu z wartością 228.
Aktywność czytelników, mierzona liczbą wypożyczeń na 1 czytelnika, najwyższa jest w Raciborzu. W
Wodzisławiu Śląskim, Rybniku i Żorach kształtuje się na poziomie 20,4-20,7 woluminów.

EDUKACJA I WYCHOWANIE
Na terenie Wodzisławia Śląskiego w 2013 r. zlokalizowany był 1 żłobek, który oferował 34 miejsca, a w ciągu
roku przebywało w nim 33 dzieci. Ponadto w tym samym czasie funkcjonowało 16 przedszkoli (co stanowiło
35% tego typu placówek w powiecie) oferujących 1436 miejsc dla dzieci. Do placówek tych w omawianym
okresie uczęszczało 1427 dzieci.
Wychowaniem przedszkolnym objętych było w mieście 71,4 % dzieci w wieku 3-5 lat i jest to najniższy
odsetek dzieci wśród głównych miast subregionu zachodniego.
Wykres 8. Odsetek dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w głównych miastach subregionu
zachodniego w 2013 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych, GUS.
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W 2012 r. w Wodzisławiu Śląskim funkcjonowało 14 szkół podstawowych (32% ogółu tego typu szkół w
powiecie) oraz 5 gimnazjów (23% tego typu szkół w powiecie). Odpowiednio w obu typach szkół uczyło się
2 639 i 1 496 uczniów i liczba ta w latach 2007-2012 systematycznie malała spadając o 10% i 21%.
Analizując wskaźnik liczby uczniów przypadających na 1 szkołę zauważa się, że w przypadku szkół
podstawowych w Wodzisławiu Śląskim funkcjonują stosunkowo małe szkoły – średnia liczba uczniów to 186.
Tymczasem w przypadku szkół gimnazjalnych średnia liczba uczniów przypadających na szkołę to 249
(najwyższa wartość wśród głównych miast subregionu).
W szkołach podstawowych na 1 etat nauczyciela przypadało 17,4 ucznia (ponownie najwyższa wartość wśród
głównych miast subregionu), tymczasem już w gimnazjach 13,6 ucznia/1 etat nauczyciela, co powiela wynik
dla Jastrzębia Zdroju i jest niższy od Rybnika.
Współczynnik skolaryzacji3 netto w omawianych szkołach w 2013 r. wyniósł odpowiednio 100,5 dla szkół
podstawowych i 106,8 dla gimnazjów zlokalizowanych na terenie Wodzisławia Śląskiego.
Wykres 9. Współczynnik skolaryzacji dla szkół podstawowych i gimnazjów w głównych miastach subregionu
zachodniego w 2013 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych, GUS.

W mieście zlokalizowane były w 2012 r. następujące szkoły ponadgimnazjalne: 4 licea ogólnokształcące dla
młodzieży, 3 licea ogólnokształcące dla dorosłych, 1 szkoła policealna dla młodzieży, 3 szkoły policealne dla
dorosłych, 3 technika dla młodzieży, 1 technikum uzupełniające dla młodzieży, 2 ponadgimnazjalne technika
uzupełniające dla dorosłych, 1 szkoła specjalna przysposabiająca do pracy w zawodzie, 1 specjalna zasadnicza
szkoła zawodowa, 1 zasadnicza szkoła zawodowa dla dorosłych i 3 zasadnicze szkoły zawodowe dla
młodzieży. Szkoły ponadgimnazjalne zlokalizowane w mieście kształcą na takich kierunkach jak: ekonomia i
administracja, inżynieryjno-techniczny, architektura i budownictwo, usługi dla ludności, artystyczny,
społeczny, informatyczny, produkcji i przetwórstwa, ochrona środowiska i medyczny.
3

Współczynnik skolaryzacji netto jest to relacja liczby osób uczących się (stan na początku roku szkolnego) na danym poziomie
kształcenia (w danej grupie wieku) do liczby ludności (stan w dniu 31 XII) w grupie wieku określonej jako odpowiadająca temu
poziomowi nauczania.
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Analizując wyposażenie szkół w komputery bardzo dobrze wyglądała sytuacja w przypadku szkół
podstawowych, gimnazjów i liceów ogólnokształcących w Wodzisławiu Śląskim - 100% tego typu szkół
wyposażona była w komputery do użytku uczniów z dostępem do Internetu. Gorzej wyglądała sytuacja w
szkołach zawodowych, gdzie tylko 50% szkół posiadało takie wyposażenie.
Dosyć dobrze przedstawiała się także sytuacja liczby uczniów przypadających na 1 komputer z dostępem do
Internetu w przypadku szkół podstawowych, natomiast słabo w przypadku gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych.
Tabela 2. Dostęp do komputerów w szkołach głównych miast subregionu zachodniego w 2012 r.
Subregion
zachodni

Wodzisław
Śląski

Jastrzębie
Zdrój

Rybnik

Żory

Racibórz

udział % szkół wyposażonych w komputery przeznaczone do użytku uczniów z dostępem do
Internetu
szkoły
podstawowe

96,99

100,00

100,00

100,00

100,00

84,62

gimnazja

89,89

100,00

75,00

87,50

87,50

100,00

szkoły
ponadgimnazjalne

67,8

61,5

58,8

70,8

77,8

68,8

w tym technika

77,8

80,0

80,0

100,0

100,0

60,0

w tym licea
ogólnokształcące

82,1

100,0

57,1

100,0

50,0

100,0

w tym szkoły
zawodowe

64,2

50,0

75,0

61,5

100,0

54,5

uczniowie przypadający na 1 komputer z dostępem do Internetu
szkoły
podstawowe

12,11

12,27

14,16

11,79

16,07

12,18

gimnazja

10,89

15,73

16,56

9,98

10,56

10,71

szkoły
ponadgimnazjalne

10,43

12,76

13,38

8,72

8,46

12,76

w tym technika

8,81

10,03

9,91

6,71

6,29

14,78

w tym licea
ogólnokształcące

11,15

14,40

14,68

9,58

12,08

12,18

w tym szkoły
zawodowe

10,07

11,42

12,51

8,41

7,29

13,67

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych, GUS.
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Wyniki sprawdzianu po szóstej klasie szkoły podstawowej w 2013 r. były bardzo zbliżone w głównych
miastach subregionu zachodniego. Wyniosły od 22,74 w Żorach, do 24,76 w Rybniku, przy czym w
Wodzisławiu Śląskim średni wynik wynosił 24,24.
W przypadku wyników z egzaminu gimnazjalnego (język polski, matematyka i język angielski poziom
podstawowy) Wodzisław Śląski był zdecydowanym liderem wśród głównych miast subregionu, świadczy to
więc o wysokim poziomie nauczania w gimnazjach.
Wykres 10. Wyniki sprawdzianu w szkołach podstawowych oraz egzaminów gimnazjalnych w głównych
miastach subregionu zachodniego w 2013 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OKE w Jaworznie.

Zdawalność matur w szkołach ponadgimnazjalnych zawodowych i liceach ogólnokształcących w Wodzisławiu
Śląskim wynosiła odpowiednio 81,8% i 89,5%. Nie są to wyniki najwyższe w subregionie, ale zbliżone do
wartości uzyskiwanych przez lidera – Jastrzębia Zdroju.
Wykres 11. Zdawalność matur w szkołach w głównych miastach subregionu zachodniego w 2012 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych, GUS.
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OPIEKA SPOŁECZNA
W Wodzisławiu Śląskim w 2012 r. 705 gospodarstw domowych korzystało ze środowiskowej pomocy
społecznej. Stanowiło to prawie 30% ogółu wspieranych gospodarstw w powiecie.
Pod względem odsetka osób w gospodarstwach domowych korzystających ze środowiskowej pomocy
społecznej w ludności ogółem, Wodzisław Śląskim zajmował trzecią pozycję wśród głównych miast
subregionu (po Rybniku i Jastrzębiu Zdroju) osiągając wartość 3,4%.

Wykres 12. Udział osób w gospodarstwach domowych korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej
w ludności ogółem w głównych miastach subregionu zachodniego w 2012 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych, GUS.

GOSPODARKA KOMUNALNA
W 2012 r. w Wodzisławiu Śląskim z analizowanej infrastruktury największy wskaźnik gęstości
charakteryzował sieć wodociągową (303,4 km/km2), następnie sieć kanalizacyjną (214,3 km/km2), a na końcu
sieć gazową (183,3 km/km2). W porównaniu do innych miast subregionu sieć gazowa w Wodzisławiu Śląskim
charakteryzowała się najmniejszą gęstością. Również niski był wskaźnik dostępu do sieci kanalizacyjnej (tylko
Racibórz charakteryzował się niższym wskaźnikiem).
Równie istotny jak gęstość sieci jest odsetek osób z niej korzystających. W analizowanym okresie 97,5%
ludności Wodzisławia Śląskiego korzystało z sieci wodociągowej. Lepsze wskaźniki zanotowano w Żorach
(99%) oraz w Jastrzębiu Zdroju (97,7%). Do sieci kanalizacyjnej dostęp miało w mieście zaledwie 69,1%
mieszkańców (najniższy wynik wśród wszystkich głównych miast subregionu). Natomiast z sieci gazowej
korzystało 69,5% mieszkańców (wynik lepszy tylko od Rybnika).
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GOSPODARKA MIESZKANIOWA
W 2012 r. zasoby mieszkaniowe w mieście obejmowały 16 490 mieszkań. W przeliczeniu na 1000
mieszkańców wskaźnik wyniósł 334,9. Była to wartość wyższa od wskaźnika dla Rybnika czy Żor, ale niższa niż
dla Raciborza i Jastrzębia Zdroju.
Największe mieszkania występowały Rybniku. W Wodzisławiu Śląskim przeciętna powierzchnia mieszkania
wyniosła 71,4 m2. (wartość zbliżona do wskaźnika dla Żor). Podobnie w przypadku powierzchni
mieszkaniowej przypadającej na 1 mieszkańca – jedne z najwyższych wartości osiągnął Rybnik, tymczasem
dla Wodzisławia Śląskiego wskaźnik ten wyniósł 23,9 m2 (wartość zbliżona do wskaźnika dla Jastrzębia
Zdroju).

Wykres 13. Wskaźniki powierzchni mieszkaniowej dla głównych miast subregionu zachodniego w 2012 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych, GUS.

W 2012 r. w zasoby miasta obejmowały 6 060 budynków, w tym samym roku oddano do użytkowania
kolejnych 47 budynków mieszkalnych. W przeliczeniu na 1000 mieszkańców wskaźnik wyniósł 0,95. Była to
dosyć niska wartość. Niższy wskaźnik liczby nowych budynków mieszkalnych na 1000 mieszkańców wśród
głównych miast subregionu miał tylko Racibórz.
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Wykres 14. Liczba nowych budynków mieszkalnych na 1000 ludności w głównych miastach subregionu
zachodniego w 2012 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych, GUS.
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ZAŁĄCZNIK NR 3 – KARTA PROJEKTU
STRATEGIA ROZWOJU WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO - FORMULARZ KARTY PROJEKTU
Prosimy o sporządzenie karty opisu dla projektu, którego realizacją jesteście Państwo zainteresowani
w ramach planowanych celów strategicznych /szczegółowych zawartych w „Strategii rozwoju miasta
Wodzisław Śląski na lata 2014-2020”. Prosimy zwłaszcza o przygotowanie kart dla projektów, w które
chcielibyście się Państwo osobiście lub poprzez swoją instytucję zaangażować. Prosimy o wypełnienie karty
projektu według poniższego wzoru (o ile to możliwe w formie komputerowej).
1. Nazwa projektu:
2. Lokalizacja projektu, zasięg przestrzenny (adres lub obszar):
3. Partnerzy realizujący projekt (kooperanci, podwykonawcy, …):
Podmiot

Rola w realizacji projektu

4. Cel strategiczny, któremu projekt odpowiada (proszę zaznaczyć cel, który będzie osiągany poprzez
realizację projektu)
1. WZMACNIANIE KONKURENCYJNOŚCI MIASTA.

1.1. Wzmacnianie atrakcyjności miasta w oparciu o rozwój lokalnej przedsiębiorczości, przyciąganie inwestorów,
współpracę przedsiębiorców i samorządu lokalnego oraz wykorzystywanie lokalnych potencjałów rozwojowych.
1.2. Rozwój kapitału ludzkiego podwyższający konkurencyjność gospodarczą miasta i powiązany ze zmieniającymi się
potrzebami lokalnego rynku pracy.
1.3. Wzmacnianie atrakcyjności miasta dla potencjalnych mieszkańców i osób odwiedzających.
1.4. Wodzisław Śląski miastem inicjującym ponadlokalne procesy rozwojowe oraz liderem projektów
podejmowanych w jego obszarze funkcjonalnym.
2. KREOWANIE NOWYCH FUNKCJI GOSPODARCZYCH i SPOŁECZNYCH.

2.1. Kształtowanie nowej struktury gospodarczej w oparciu o współzależny rozwój funkcji gospodarczych,
edukacyjnych i naukowych.
2.2. Wykorzystywanie subregionalnego rynku dla rozwoju usług, turystyki, kultury i nauki oraz podwyższania ich roli
w strukturze gospodarczej miasta.
2.3. Aktywizacja mieszkańców ukierunkowana na podejmowanie działań na rzecz rozwoju wspólnoty lokalnej i
wzmacniania pozycji miasta.
3. TWORZENIE KORZYSTNYCH WARUNKÓW PRACY I ZAMIESZKANIA.

3.1. Pozytywnie postrzegane przez mieszkańców warunki życia w mieście kształtowane na poziomie zapobiegającym
negatywnym zjawiskom migracji.
3.2. Zrównoważona sytuacja na rynku pracy będąca wynikiem powstawania w mieście miejsc pracy o odpowiedniej
jakości i liczbie.
4. PODNOSZENIE JAKOŚCI ZARZĄDZANIA MIASTEM

4.1. Sprawny system komunikacji wewnętrznej wspierający efektywną współpracę sektora samorządowego,
obywatelskiego i biznesu oraz innych liderów i środowisk lokalnych.
4.2. Optymalizacja warunków do realizowania projektów międzysektorowych wspierających wdrażanie strategii
rozwoju miasta.
4.3. Wzmacnianie pozytywnego wizerunku miasta w otoczeniu.
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4.4.

Konsekwentne rozwijanie kompetencji i zasobów władz miasta i urzędników samorządowych w zakresie
podejmowania i wdrażania decyzji strategicznych z uwzględnieniem zasad rozwoju zrównoważonego.

5. Korzystający z projektu (kto skorzysta na zrealizowaniu projektu i jakie korzyści odniesie; motyw dla
wsparcia ze strony podmiotów).
Beneficjent

Rodzaj i wymiar uzyskiwanych korzyści

6. Zakres projektu (co składa się na projekt?- określić zwłaszcza w przypadku projektów złożonych).



7. Czas realizacji projektu (planowane rozpoczęcie i planowany termin zakończenia realizacji: miesiąc i rok)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

8. Koszty uruchomienia projektu (oszacowanie ilości i jakości środków koniecznych do wdrożenia projektu
wraz z potencjalnymi źródłami pozyskania środków: finanse, ludzie, lokale, wyposażenie).
Rodzaj i wielkość środków niezbędnych do uruchomienia
projektu

Możliwe źródło pozyskania niezbędnych środków

Finanse:
Ludzie:
Lokale:
Wyposażenie:
Inne (jakie):
9. Koszty funkcjonowania projektu (oszacowanie ilości i jakości środków koniecznych do działania projektu
wraz z potencjalnymi źródłami pozyskania środków: finanse, ludzie, lokale, wyposażenie).
Rodzaj i wielkość środków niezbędnych do
funkcjonowania projektu

Możliwe źródło pozyskania niezbędnych
środków

Finanse:
Ludzie:
Lokale:
Wyposażenie:
Inne (jakie):
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ZAŁĄCZNIK NR 4 – LISTA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W PRACACH WARSZTATOWYCH
1. Rafał Adamczyk - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śląskim
2. Ks. Janusz Badura - Proboszcz Rzymskokatolickiej Parafii św. Herberta w Wodzisławiu Śląskim,
Dziekan Dekanatu Wodzisławskiego
3. Marian Balcer - Radny Rady Miejskiej
4. Wojciech Banaś – Stowarzyszenie „Baszta”
5. Dawid Barosz - Barosz Gwimet
6. Gabriela Basztoń – „Młodzi dla Kultury”
7. Tadeusz Bednorz – Skarbnik Miasta Wodzisławia Śląskiego
8. Arkadiusz Bogobowicz - Linter Mining
9. Bogdan Bojko – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Centrum” w Wodzisławiu Śląskim
10. Mateusz Brawański – Biuro Strategii i Promocji Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego
11. Karolina Buczek - Towarzystwo Charytatywne „Rodzina”
12. Ewa Wrożyna Chałupska – Dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej
13. Eugeniusz Chłapek - Radny Rady Miejskiej
14. Monika Chojnowska – Prevac Sp. z o.o.
15. Barbara Chrobok – Biuro Prezydenta Miasta Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego
16. Bożena Czarkowska – Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Wodzisławia
Śląskiego
17. Tadeusz Dragon – Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta
Wodzisławia Śląskiego
18. Krzysztof Dybiec – Izba Gospodarcza w Wodzisławiu Śląskim
19. Marzena Gaca – Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim
20. Ireneusz Górecki - Przewodniczący Zarządu Rady Dzielnicy Radlin II
21. Dariusz Graczyk – Doradztwo Podatkowe Graczyk
22. Marek Haligowski - Stowarzyszenie Nasi Mieszkancy.pl
23. Marek Hawel – Burmistrz Miasta Pszów
24. Piotr Hojka - Towarzystwo Miłośników Ziemi Wodzisławskiej
25. Danuta Jemioło - NSZZ „Solidarność” - Zarząd Regionu Śląsko–Dąbrowskiego
26. Krzysztof Justyński – Komendant Powiatowy Policji w Wodzisławiu Śląskim
27. Roman Juzek - Radny Rady Powiatu Wodzisławskiego
28. Jolanta Kalarus – Kierownik Referatu w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego
29. Izabela Kalinowska - Radna Rady Miejskiej
30. Monika Kaczmarczyk - Grilex Sp z o.o.
31. Krystian Kalisz - Dyrektor Służb Komunalnych Miasta Wodzisławia Śląskiego
32. Tomasz Kasperuk - Zastępca Wójta Gminy Godów
33. Stanisław Kasznia – Prezes PSS „Społem” Wodzisław Śląski
34. Mieczysław Kieca – Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego
35. Ludwika Kłosińska – Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego
36. Zbigniew Kobyliński ŻKK „Olimpia” Wodzisław Śląski
37. Waldemar Kowalczyk - Wodzisławski Uniwersytet Trzeciego Wieku
38. Sebastian Kowalski - Pol-Eko Aparatura
39. Adam Króliczek – Radny Rady Miejskiej
40. Ks. Eugeniusz Króliczek - Proboszcz Rzymskokatolickiej Parafii MB Wszechpośredniczki Łask i św.
Antoniego w Wodzisławiu Śląskim.
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41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Justyna Kubala-Grześ – Kierownik Biura Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego
Sławomir Kulpa – Dyrektor Muzeum w Wodzisławiu Śląskim
Tomasz Kwietniewski - ZPHU Instalator
Marian Lasek – Azis Mining Service
Ewa Latocha – Zakład Odzieżowy Summer-Cha Wodzisław Śląski
Urszula Ledwik - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim
Henryk Lewandowski - były Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego
Janusz Lipiński – Komendant Straży Miejskiej
Lech Litwora – były Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego
Katarzyna Machowska-Bujak – Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śląskim Sp
z o.o.
51. Danuta Marciniak – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
52. Stanisława Marciniec – Stowarzyszenie Nasi Mieszkancy.pl
53. Jacek Matyja – Naczelnik Wydziału Finansowo-Budżetowego Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego
54. Maciej Meisel – Wodzisławskie Centrum Kultury
55. Zbigniew Marszałkowski – KS „Forma” Wodzisław Śląski
56. Mirosława Meisel – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
57. Antoni Mężyk - Przewodniczący Rady Dzielnicy Jedłownik Osiedle
58. Marek Misiura – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śląskim
59. Marcin Mistarz - Martech Plus
60. Michał Mitko - Mitko Sp z o.o.
61. Wojciech Mitko – Sekretarz Miasta Wodzisławia Śląskiego
62. Eugeniusz Ogrodnik – Z-ca Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego
63. Grażyna Ostrowska – Referat ds. Pośrednictwa Pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Wodzisławiu
Śląskim
64. Marian Oślizło – Prezes Agro Wodzisław Sp. z o.o.
65. Katarzyna Pawlik - Inter Cars S.A.
66. Ks. Bogusław Płonka – Proboszcz Rzymskokatolickiej Parafii Wniebowzięcia NMP w Wodzisławiu
Śląskim
67. Ks. Piotr Płonka - Proboszcz Rzymskokatolickiej Parafii MB Częstochowskiej w Wodzisławiu Śląskim
68. Barbara Połednik - Radna Rady Powiatu Wodzisławskiego
69. Rafał Połednik – Stowarzyszenie Nasz Wodzisław
70. Dariusz Prus - Wicestarosta Powiatu Wodzisławskiego
71. Danuta Rasek – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim
72. Michalina Rogala - NSZZ „Solidarność” - Sekcja Terenowa Powiatu Wodzisławskiego
73. Teresa Rybka - Radna Rady Miejskiej
74. Marcin Sieniawski – Kierownik Biura Strategii i Promocji Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego
75. Anna Skiba Urząd Miasta Radlin
76. Michał Sobala – Główny Specjalista ds. Promocji Gospodarczej Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego
77. Joanna Stolarska – Kierownik Biura Kultury, Sportu i Zdrowia Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego
78. Dawid Suchy - Stowarzyszenie „Baszta”
79. Roman Szamatowicz - Radny Rady Miejskiej
80. Zbigniew Szkopek – Alumast S.A.
81. Andrzej Szydłowski – Przewodniczący Rady Dzielnicy Jedłownik -Turzyczka-Karkoszka
82. Dariusz Szymczak – Z-ca Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego
83. Magdalena Świergolik - Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim
84. Maria Tkocz Oddział Związku Nauczycielstwa Polskiego Wodzisław Śląski
85. Marlena Toman - Stowarzyszenie Nasz Wodzisław
86. Gerard Tomaszny – Zakład Przetwórstwa Mięsnego „Tomaszny”
87. Jadwiga Wojdat - Holeczek – Wodzisławski Uniwersytet Trzeciego Wieku
88. Bogusław Wrona – Polska geotermalna Asocjacja Kraków.
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