
UCHWAŁA NR 211/740/2022 
ZARZĄDU POWIATU W PRUDNIKU 

z dnia 28 kwietnia 2022 r. 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Aktualizacji Strategii Rozwoju  Powiatu 
Prudnickiego do roku 2030 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie powiatowym 
(Dz. U z 2022 r. poz. 528) oraz § 5 pkt 4 Programu Współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami  
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie na rok 2022 r., stanowiącego załącznik do uchwały Rady Powiatu Nr  XLVII/373/2021 z dnia 
30 września 2021 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami  
pozarządowymi oraz  podmiotami wymienionymi  w art.  3 ust.  3 ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie na rok 2022, oraz na podstawie § 2 w związku z § 4 ust. 1 pkt 1 szczegółowego sposobu 
konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów prawa miejscowego w dziedzinach 
dotyczących działalności statutowej tych organizacji, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XLVI/314/10 
Rady Powiatu w Prudniku z dnia 24 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu 
konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 o działalności 
pożytku publicznegoi o wolontariacie projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności 
statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj.Opolskiego z 2010 r. Nr 117, poz. 1266), Zarząd Powiatu w Prudnik
u uchwala co następuje: 
§ 1. Zarządza się przeprowadzenie konsultacji projektu Akltualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Prudnikciego 
do roku 2030. 

§ 2. Projekt, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do uchwały. Projekt został opublikowany na stronie 
internetowej Powiatu Prudnickiego www.powiatprudnicki.pl, a także na stronie Biuletynu Informacji 
Publicznej Powiatu Prudnickiego www.bip.powiatprudnicki.pl. Z projektem można zapoznać się także 
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Prudniku, przy ul. Kościuszki 76, w Referacie Pozyskiwania Środków 
Pozabudżetowych, pok. nr 12. 

§ 3. Ustala się, że uwagi i wnioski mogą być wnoszone: 

1) w formie pisemnej na adres Starostwo Powiatowe w Prudniku ul. Kosciuszki 76, 48-200 Prudnik; 

2) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym, na adres email: e.burtan@powiatprudnicki.pl. 

§ 4. Obszar, na terenie ktorego realizowane beda konsultacje stanowi:teren Powiatu Prudnikiego. 

§ 5. Określa się termin przeprowadzenia konsultacji w okresie od dnia 6 maja 2022 r. do dnia 20 maja 
2022 r. 

§ 6. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Powiatu w Prudniku. 

§ 7. Informacja o wynikach konsultacji zostanie zamieszczona na stronie internetowej Powiatu 
Prudnickiego www.powiatprudnicki.pl, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń 
Starostwa Powiatowego w Prudniku w terminie 14 dni od ich zakończenia. 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Ewelinie Burtan - Trybuła - Specjaliście w Referacie Pozyskiwania 
Środków Pozabudżetowych. 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Zarządu: Radosław Roszkowski 

Członek Zarządu: Janusz Siano 

Członek Zarządu: Joachim Kosz 

Członek Zarządu: Dragomir Rudy 

Członek Zarządu: Alicja Zawiślak 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 211/740/2022 

Zarządu Powiatu w Prudniku 

z dnia 28 kwietnia 2022 r. 

Projekt Uchwały nr.... 
Rady Powiatu w Prudniku 

z dnia...... 
w sprawie uchwalenia Aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Prudnickiego do roku 2030 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie powiatowym (Dz. U z 
2022 r. poz. 528) Rada Powiatu w Prudniku uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się Aktualizację Strategii Rozwoju Powiatu Prudnickiego do roku 2030, stanowiącego 
załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Prudniku. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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2. Wnioski z diagnozy sytuacji środowiskowo-przestrzennej, 
społecznej i gospodarczej 

 

Sfera środowiskowa 

Powiat prudnicki to jeden z 11 powiatów wchodzących w skład województwa opolskiego. W obecnej 

formie funkcjonuje od 1 stycznia 1999 roku, czyli od momentu wejścia w życie reformy ustrojowej, na 

mocy, której swoim zasięgiem powiat prudnicki objął cztery gminny: Prudnik, Białą, Głogówek oraz 

Lubrzę.  

Powiat prudnicki położony jest w południowej części województwa opolskiego, granicząc od 

południa z Republiką Czeską a po polskiej stronie z pięcioma powiatami: nyskim, opolskim, 

krapkowickim, kędzierzyńsko – kozielskim oraz głubczyckim.  Powiat prudnicki należy obok powiatu 

krapkowickiego i kędzierzyńsko – kozielskiego do grupy najmniejszych powiatów województwa 

opolskiego. Zajmuje powierzchnię 572 km2, co stanowi 6% powierzchni całego województwa. 

Mapa 1. Podział administracyjny powiatu prudnickiego 

 

 Źródło: opracowanie własne  

Sieć osadnicza powiatu prudnickiego oparta jest na mieście powiatowym Prudniku, zaliczanym 

w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego do miast średnich, będącym 

ośrodkiem przemysłowo-usługowym) oraz na dwóch małych miastach (Biała, Głogówek), zaliczanych 

do ośrodków usługowych. 
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Miasta średnie, w których zlokalizowane są siedziby powiatów, mają szansę zwiększenia swoich 

perspektyw rozwojowych w wyniku wzmocnienia ich funkcji administracyjno-usługowych. Dynamika 

procesów rozwojowych miast pozostałych, głównie małych, będzie zróżnicowana i zależna od 

lokalnych warunków takich jak: restrukturyzacja przemysłu, rozwój funkcji usługowych, zmiana stanu 

infrastruktury, położenie w przestrzeni geograficznej, aktywność środowisk lokalnych itp. Należy 

natomiast spodziewać się zahamowania dotychczasowych trendów rozwojowych w monofunkcyjnych 

miastach przemysłowych. W miastach tych kosztem dominującej dotąd funkcji przemysłowej nastąpić 

powinien wzrost znaczenia sektora usługowego. Do problemów związanych z rozwojem miast zaliczyć 

również należy obszary zdegradowane – poprzemysłowe, zaniedbane dzielnice i osiedla fabryczne, 

tereny blokowisk, tereny powojskowe i pogórnicze. Dla tych obszarów należy prowadzić politykę 

rewitalizacji – działania służące ożywieniu pod względem społecznym i gospodarczym.1 

Przestrzeń powiatu prudnickiego uzupełniają obszary wiejskie. Obszary wiejskie powiatu 

prudnickiego charakteryzuje stosunkowo duża ilość sołectw w tym przewaga sołectw małych 

i średnich. 

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego wskazuje na następujące problemy 

obszarów wiejskich: 

• zjawisko suburbanizacji wokół największych miast regionu, powodujące kurczenie się obszarów 

rolniczo produkcyjnych, zmianę charakteru krajobrazu wiejskiego, a nade wszystko wzrost 

obciążenia środowiska wskutek budowy i funkcjonowania osiedli zabudowy mieszkaniowej 

w otwartych dotąd obszarach;   

• niekorzystną sytuację demograficzną na terenach wiejskich, skutkującą przyspieszonym 

starzeniem się ludności tych terenów;  

• zbyt wolny rozwój funkcji pozarolniczych tworzących nowe miejsca pracy;  

• zużycie tkanki mieszkaniowej (ponad połowa budynków mieszkalnych liczy więcej niż 70 lat);  

• konflikty przestrzenne pomiędzy rozwojem miejscowości wiejskich a zachowaniem walorów 

i zasobów środowiska przyrodniczego i kulturowego.2 

Wymiar przestrzenny rozwoju powiatu prudnickiego zdefiniowany został na szczeblu polityki 

regionalnej i zaprezentowany w Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego 2030.  

W ukształtowaniu powierzchni powiatu prudnickiego widoczne jest zróżnicowanie krajobrazowe. 

Część południowa to urozmaicony teren niewysokich gór zbudowanych ze starych utworów 

paleozoicznych. Ten mezoregion od 1988 roku podlega pod Park Krajobrazowy „Góry Opawskie”. 

Walory przyrodnicze i krajobrazowe wraz z istniejącym zagospodarowaniem turystycznym czynią z Gór 

Opawskich atrakcyjne miejsce do wypoczynku. Znaczna część powiatu to wysoko położone tereny 

równinne o łagodnym klimacie i bardzo dobrej glebie lessowej, słabo zalesione, co sprzyja wysokiemu 

rozwojowi rolnictwa. 

Cechą charakterystyczną przestrzeni powiatu prudnickiego, oprócz położenia przy granicy 

z Republiką Czeską, jest funkcja rolnicza. Powiat prudnicki posiada jedne z najlepszych w kraju 

warunków do rozwoju rolnictwa, co związane jest z wysoką jakością zasobów glebowych oraz 

 
1 Źródło: Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego 2019 
2 Tamże  
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korzystnym klimatem. Rolnictwo odgrywało istotną rolę w kształtowaniu przestrzeni powiatu, która 

zdominowana jest przez użytki rolne, z niedużym udziałem powierzchni lasów.  

Powiat prudnicki charakteryzuje się niskim na tle kraju udziałem powierzchni obszarów prawnie 

chronionych w powierzchni ogółem. Tylko 8,3% powierzchni powiatu stanowią obszary chronione. Na 

terenie powiatu prudnickiego znajdują się następujące formy ochrony przyrody:  

• Park Krajobrazowy Góry Opawskie,  

• Obszar Chronionego Krajobrazu Bory Niemodlińskie,  

• Obszar Natura 2000 – Góry Opawskie, 

• Rezerwat przyrody Jeleni Dwór,  

• Pomniki przyrody – 11 szt. 

W powiecie prudnickim pomimo nieznacznej poprawy w zakresie dostępu do sieci kanalizacyjnej 

w okresie od 2012 do 2019, nadal istniały miejsca, które wymagały interwencji. Odsetek 

mieszkańców powiatu korzystających z sieci kanalizacyjnej w 2019 roku wyniósł 55,7% i był niższy od 

średniej wojewódzkiej (73,6%) i krajowej (71,2%). Znaczne deficyty w dostępie do sieci kanalizacyjnej 

widoczne były w przestrzeniach gminy Lubrza i Biała. 

Mapa 2. Odsetek mieszkańców korzystających z kanalizacji w powiecie prudnickim w 2019 roku 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

W poszczególnych gminach powiatu prudnickiego notowano bardzo różnorodny udział odpadów 

zbieranych selektywnie w relacji do ogółu odpadów, jednak ten poziom w całym powiecie (28,5%) był 

wyraźnie niższy od średniej dla województwa opolskiego (35,3%) i średniej krajowej (31,2%). 
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26,4% powierzchni powiatu prudnickiego objętej było obowiązującymi miejscowymi planami 

zagospodarowania przestrzennego w 2019 r., tj. o 40,4% więcej niż w 2012 r. Wskaźnik ten był 

zdecydowanie niższy w porównaniu do województwa (41,4%) i kraju (31,2%). 

 

Sfera społeczna 

W 2020 roku powiat zamieszkany był przez 54 765 mieszkańców, natomiast w 2012 roku przez 57 256 

osób. Oznacza to, że w tym okresie odnotowano spadek liczby ludności powiatu o 4,35%, co jest 

zjawiskiem niekorzystnym.  Największy spadek odnotowano w tym okresie w gminach: Prudnik 

(- 4,91%) i Głogówek (-4,21%). Najmniejszy ubytek mieszkańców odnotowano w gminie Lubrza  

(-2,35%).  

Wykres 1. Stan liczby ludności (2012/2020) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

W powiecie prudnickim w okresie od 2012 do 2020 roku odnotowano spadek odsetka ludności  

w wieku produkcyjnym z 63,7% do 60,6% Podobne zjawiska widoczne były w skali kraju (spadek 

z 63,9% do 59,5%) oraz województwa (z 65,1% do 60,8%).  

Tabela 1. Ludność wg ekonomicznych grup wieku w powiecie prudnickim w 2012 i 2020 roku 

Nazwa w wieku 

przedprodukcyjnym 

w wieku produkcyjnym w wieku poprodukcyjnym 

2012 2019 2012 2019 2012 2019 

[%] [%] [%] [%] [%] [%] 

Biała 16,5 16,4 64,1 62,2 19,4 21,5 

Głogówek  17,3 16,8 64,2 62,0 18,5 21,2 

Lubrza  17,9 17,6 65,1 61,2 17,0 21,2 

Prudnik 16,9 16,1 63,1 59,1 20,0 24,8 

Powiat prudnicki 17,0 16,4 63,7 60,6 19,3 23,0 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Powiat
prudnicki

Biała Głogówek Lubrza Prudnik

2012 57 256 10 972 13 715 4 386 28 183

2020 54 765 10 544 13 138 4 283 26 800

Zmiana w % -4,35% -3,90% -4,21% -2,35% -4,91%
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Dane średnioroczne salda migracji ogółem za okres od 2012 do 2019 roku wskazują na odpływ 

mieszkańców z powiatu prudnickiego. W przeliczeniu na 1000 mieszkańców w powiecie prudnickim 

notowano średnioroczne ujemne saldo migracji wynoszące -2,1, w porównaniu do nieco mniejszego 

ujemnego salda dla województwa. Najmniejszy średnioroczny odpływ mieszkańców notowano 

w gminie Lubrza (-0,7), największy w gminach Głogówek (-2,5) i Prudnik (-2,4). 

Mniej korzystnie na tle kraju i województwa kształtował się przyrost naturalny w powiecie prudnickim. 

W okresie od 2013 do 2019 roku był on ujemny. 

Wykres 2. Przyrost naturalny na 1000 ludności w kraju, województwie oraz na obszarze powiatu 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

Zasoby mieszkaniowe powiatu prudnickiego tworzyły w 2019 roku 10 924 budynki. Od 2012 roku 

odnotowano wzrost ilości budynków mieszkalnych zaledwie o 1,82%. Była to dynamika znacznie 

mniejsza od notowanej w skali województwa opolskiego (5,72%) oraz kraju (9,34%). Najwyższy 

przyrost budynków mieszkalnych w powiecie prudnickim odnotowano w gminie Prudnik (3,99%), 

a  najniższy wzrost w gminie Głogówek (0,41%). 

Opisując najważniejsze prognozowane zmiany demograficzne w powiecie należy zauważyć, iż do  

2030 r. i dalej do 2050 roku, nadal zwiększać się będzie liczba osób w wieku poprodukcyjnym, maleć 

liczba osób w wieku produkcyjnym i prawdopodobnie maleć liczba osób w wieku 

przedprodukcyjnym (w tym przypadku prognoza jest niepewna ze względu na wskaźnik dzietności).  

W perspektywie do 2030 roku zwiększy się liczba osób w wieku senioralnym wieku 70+ (z około  

6,9 tys. do około 8,9 tys. osób) a 80+ (z około 2,9 tys. do około  3,2 tys. osób).  

Zmniejszy się potencjał reprodukcyjny. Widoczne jest to w prognozie liczby ludności wieku 20-39 

(spadek z ok. 14,9 tys. do około 10,1 tys. osób). Zmniejszy się liczba osób w wieku produkcyjnym  

(z 34,2 tys. do około 29,6 tys. osób).  

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

POLSKA -0,5 0,0 -0,7 -0,1 0,0 -0,7 -0,9

OPOLSKIE -2,0 -1,2 -2,2 -1,4 -1,8 -2,1 -2,2

Powiat prudnicki -4,7 -2,2 -3,9 -3,0 -3,7 -2,7 -3,3
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-3,5
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Na zmiany demograficzne warto spojrzeć w perspektywie czasu wykraczającej poza horyzont Strategii. 

W takim przypadku prognoza liczby ludności powiatu wskazuje na depopulację w dłuższej 

perspektywie czasu. W 2050 roku liczba mieszkańców powiatu może wynosić około  

40,4 tys. osób, czyli mniej o około 14 tys. osób w stosunku do 2020 roku.  

Wykres 3. Prognoza demograficzna dla powiatu prudnickiego – stan ludności wg wybranych grup wieku  
w perspektywie 2050 roku 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

Wg danych GUS w okresie od 2012 do 2020 roku nastąpi, zarówno w kraju, jak również  

w województwie i powiecie prudnickim, wzrost liczby organizacji pozarządowych. Widoczne to było 

we wskaźnikach organizacji pozarządowych na 1000 mieszkańców. Wzrost aktywności społecznej  

w formie inicjatyw pozarządowych wyniósł w powiecie 16%, w województwie był ponad 2-krotnie 

wyższy i wyniósł 33%, a w skali kraju osiągnął 31%. 

Działalność kulturalna na terenie powiatu rozwija się dzięki funkcjonowaniu wielu instytucji, 

organizacji i placówek kulturalnych. Koncentracja jednostek kultury ma miejsce w największych 

miastach powiatu, tj. w Prudniku i Głogówku. To właśnie w tych dwóch miastach swoją działalność 

prowadzą dwa muzea regionalne: Muzeum Regionalne w Głogówku oraz Muzeum Ziemi Prudnickiej.  

Na terenie powiatu prudnickiego ważną rolę w propagowaniu kultury i integracji społecznej na 

poziomie lokalnym pełnią biblioteki. W powiecie widoczny był trend spadkowy zainteresowania 

ofertą bibliotek, jeśli chodzi o liczbę czytelników, przy wzroście aktywności czytelniczej. 

Wg danych GUS w 2020 roku na terenie powiatu działały łącznie 32 kluby sportowe, a ich liczba od 

2012 roku wzrosła o 17. Był to trend odmienny od obserwowanego w skali kraju. Największa ilość 

klubów sportowych działała w gminach Głogówek (12) i Prudnik (12). W analizowanym okresie 

pomiędzy 2012 i 2020 stwierdzono w powiecie wzrost ilości osób ćwiczących w klubach sportowych 
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o 38,68%. Wyższą od średniej dla województwa i dla kraju była wartość wskaźnika osób prowadzących 

zajęcia sportowe w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców, przy czym odnotowano znaczny wzrost jego 

wartości pomiędzy 2012 i 2020 rokiem.  

Najważniejszą placówką opieki zdrowotnej działającą na terenie powiatu prudnickiego jest 

Prudnickie Centrum Medyczne S.A. w Prudniku (ul. Szpitalna 14), którego działalność obejmuje: 

Szpital Powiatowy w Prudniku, Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Głogówku, ambulatoryjną opiekę 

specjalistyczną oraz ratownictwo medyczne i pracownie diagnostyczne. Powiat Prudnicki jest 

akcjonariuszem spółki Prudnickie Centrum Medyczne S.A. Razem dla świadczeń szpitalnych 

i pielęgnacyjno-opiekuńczych Spółka na dzień 31.12.2020 r. dysponowała 135 łóżkami3. 

Powiat prudnicki jest podmiotem tworzącym Zespół Opieki Zdrowotnej w Białej z siedzibą w Szpitalu 

w Białej. Placówka wg stanu na 1 stycznia 2020 r. dysponowała 51 łóżkami, w tym 26 łóżek 

wewnętrznych i 25 łóżek kardiologicznych. Szpital posiada pracownię RTG, USG, ECHO, endoskopii, 

elektrokardiografii oraz dział farmacji. Wyposażenie Szpitala w sprzęt medyczny jest bardzo dobre.4 

Wg danych GUS w 2020 r. w powiecie prudnickim funkcjonowało 20 przychodni ogółem  

(o 8 mniej w porównaniu do 2012 r.). Na 10 tys. ludności powiatu przypadały 4 przychodnie (podmioty 

ambulatoryjne), podczas gdy w województwie było ich 5, a w kraju 6. Dostępność do opieki lekarskiej 

od 2012 r. w powiecie spadła o 20%, podczas gdy w województwie nie zmieniła się, a w kraju widoczna 

była znaczna tendencja wzrostowa (wzrost o 20% wskaźnika przychodni na 10 tys. ludności). 

Wskaźnik lekarzy przypadających na 10 tys. mieszkańców w 2019 r. w powiecie prudnickim (15,9) 

był zdecydowanie niższy w porównaniu do średniej wojewódzkiej oraz krajowej. Od 2013 roku 

w powiecie prudnickim odnotowano wzrost tego wskaźnika o 31%. 

Wykres 4. Lekarze na 10 tys. ludności w 2013 i 2019 roku 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

W roku szkolnym 2020/2021 Powiat Prudnicki pełnił funkcję organu prowadzącego dla 

następujących szkół i placówek oświatowych5: 

• Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Prudniku, 

• Zespół Szkół Rolniczych w Prudniku, 

 
3 Raport o stanie Powiatu Prudnickiego za 2020 r. 
4 Raport o stanie Powiatu Prudnickiego za 2020 r. 
5 Raport o stanie Powiatu Prudnickiego za 2020 r. 
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• Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku, 

• Zespół Szkół w Głogówku, 

• Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Prudniku, 

• Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Prudniku. 

Rok 2019 w oświacie był bardzo dynamiczny ze względu na różnorodne wydarzenia. Jednym z nich był 

tak zwany „podwójny nabór”, tj. absolwenci 3 klas gimnazjum oraz absolwenci 8 klas szkoły 

podstawowej uczestniczyli w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. 

W ostatniej dekadzie w placówkach oświatowych realizowane były liczne zadania związane 

z modernizacją ich bazy lokalowej i doposażaniem w pomoce dydaktyczne. Kadra placówek 

oświatowych powiatu prudnickiego systematycznie uczestniczy w podnoszeniu wiedzy i wykazuje 

dużą aktywność w zakresie doskonalenia zawodowego, m. in. poprzez udział w kursach, szkoleniach, 

studiach podyplomowych. Szkolenia prowadzone są w miarę zapotrzebowania oraz posiadanych 

środków finansowych w budżecie. 

Jednocześnie należy zwrócić uwagę na kwestie, które w przyszłości wpływać będą jeszcze mocniej na 

sposób funkcjonowania oświaty. Jest to m. in. niedoszacowana subwencja oświatowa oraz problemy 

z dojazdem uczniów do szkoły. Przekłada się to realnie na coraz mniejszy nabór do szkół oraz mniejsze 

zdolności do finansowania systemu oświaty przez Powiat Prudnicki. Widoczna jest również luka 

kadrowa, w tym brak nauczycieli do nauczania przedmiotów ścisłych, przedmiotów zawodowych, 

posiadających kwalifikacje z oligofrenopedagogiki, tzw. nauczycieli wspomagających. 

W okresie od 2012 do 2019 w powiecie prudnickim obserwowano spadek liczby uczniów szkół 

ogólnokształcących, przy jednoczesnym, wyraźnym wzroście liczby osób uczących się w technikach.  

W związku z reformą szkolnictwa w powiecie prudnickim istotnie zwiększyła się liczba uczniów szkół 

podstawowych. Dla poszczególnych samorządów było to istotne wyzwanie związane z dostosowaniem 

infrastruktury oraz struktury organizacyjnej kształcenia. 

W powiecie prudnickim w 2019 r. nieznaczny odnotowano wzrost odsetka dzieci w wieku 3-5 lat, 

objętych wychowaniem przedszkolnym (wzrost o 10%). Największy wskaźnik objęcia dzieci 

wychowaniem przedszkolnym, powyżej średniej krajowej (88,5%), był w gminach: Głogówek (91,7%) 

i Prudnik (92,7%).  

Zadania z zakresu pomocy społecznej wykonuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku, do 

którego należy m. in. kierowanie osób ubiegających się o przyjęcie do domów pomocy społecznej, 

kierowanie nieletnich do placówek opiekuńczo-wychowawczych, organizacja i pomoc rodzinom 

zastępczym, udzielanie pomocy finansowej pełnoletnim wychowankom opuszczającym placówki 

opiekuńczo-wychowawcze lub rodziny zastępcze. W strukturach PCPR działa Powiatowy Ośrodek 

Interwencji Kryzysowej, który udziela kompleksowej pomocy psychologicznej, pedagogicznej, prawnej 

i socjalnej osobom lub rodzinom w nagłym kryzysie psychicznym i/lub sytuacyjnym. 

Powiat jest organem prowadzącym dla Domu Pomocy Społecznej w Prudniku, Ośrodka Rehabilitacji 

i Opieki Psychiatrycznej w Racławicach Śląskich oraz udziela, zleca i nadzoruje realizację zdania 

publicznego dla Domu Pomocy Społecznej w Grabinie. Zadaniem tych jednostek jest niesienie pomocy 
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potrzebującym, osobom samotnym, w podeszłym wieku, niepełnosprawnym.6 Na terenie powiatu 

działa także DPS w Głogówku. 

Główne problemy działalności placówek pomocy społecznej powiatu prudnickiego dotyczą braku 

chętnych na wolne miejsca oraz deficytu środków finansowych i niskich wynagrodzeń pracowników.  

Pracownicy placówek co roku biorą udział w szkoleniach niezbędnych w pracy z mieszkańcami DPS. 

Placówki są dobrze przygotowane w zakresie kadr i instytucji do obsługi osób z niepełnosprawnościami. 

W powiecie prudnickim wg danych GUS w okresie od 2012 do 2019 odnotowano spadek ilości 

gospodarstw domowych korzystających z pomocy społecznej na 10 tys. mieszkańców. Wartość 

wskaźnika w powiecie prudnickim w 2019 r. (259 gospodarstw tj. o 26,32% mniej niż w 2012 roku) była 

wyższa w porównaniu do kraju (215 gospodarstw) i województwa (204).  W ujęciu gminnym 

w powiecie prudnickim w 2019 r. najwyższą wartość wskaźnika gospodarstw domowych 

korzystających z pomocy społecznej na 10 tys. mieszkańców odnotowano w gminie Prudnik (355). 

Najniższą wartość tego wskaźnika notowano w gminie Głogówek (131). We wszystkich gminach 

powiatu w analizowanym okresie odnotowano spadek tego wskaźnika.  

Główne przyczyny przyznania pomocy społecznej związane były z aktywnością ekonomiczną 

ludności. W okresie od 2012 do 2020 odnotowano w powiecie prawie 60% spadek ilości osób 

długotrwale bezrobotnych. Wg danych GUS na koniec 2020 roku w powiecie było 870 osób długotrwale 

bezrobotnych. W przeliczeniu na 1000 mieszkańców w powiecie prudnickim było prawie 16 osób 

długotrwale bezrobotnych, co było wartością wyższą od średniej dla województwa opolskiego (12,5) 

oraz kraju (13,5). Największe natężenie zjawiska długotrwałego bezrobocia odnotowano  

w gminie Prudnik (20,7). 

Warto zwrócić również uwagę na problemy społeczne, które mogą być generowane przez niekorzystne 

zjawiska demograficzne. Starzenie się społeczności powiatu wpływało na wzrost problemów 

wynikających ze stanu zdrowia (ciężka i długotrwała choroba). Migracje członków rodzin generowały 

problemy związane z samotnością, zapewnieniem opieki, w szczególności starszym członkom rodzin.  

Do zadań własnych powiatu należą między innymi zadania z zakresu porządku publicznego 

i bezpieczeństwa obywateli, a także ochrony przeciwpowodziowej, przeciwpożarowej i zapobiegania 

innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska. 

Starostwo Powiatowe oraz podległe instytucje i jednostki w 2020 r. podejmowały szereg działań na 

rzecz zapewnienia porządku publicznego oraz właściwego poziomu bezpieczeństwa mieszkańców 

Powiatu Prudnickiego. Realizowane przez służby i instytucje działania skupiały się przede wszystkim na 

zapewnieniu wzrostu poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców (w miejscach publicznych 

i w miejscu zamieszkania, w tym również bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w szkole), wzrostu 

bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ochrony przeciwpożarowej, przeciwpowodziowej i ratownictwa, 

a także poprawy bezpieczeństwa sanitarnego, weterynaryjnego, zabezpieczenia infrastruktury 

z terenu powiatu.7 

Wg danych GUS za 2020 r. powiat prudnicki charakteryzował się stosunkowo niskimi wartościami 

wskaźników przestępczości w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców. W 2020 roku stwierdzono 148 

 
6 Raport o stanie Powiatu Prudnickiego za 2020 r. 
7 Raport o stanie Powiatu Prudnickiego za 2020 r. 
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przestępstw w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców powiatu. Była to wartość zdecydowanie niższa od 

średniej dla województwa opolskiego oraz niższa od średniej krajowej.  

 

Sfera gospodarcza 

Drogi krajowe przebiegające przez powiat prudnicki tworzą wraz z autostradą A4 podstawowy układ 

drogowy województwa i kraju. Przez powiat prudnicki przebiegają: dwie drogi krajowe: DK 40 oraz 

DK 41 oraz 5 dróg wojewódzkich: DW 414, DW 416, DW 417 DW 409 DW 407. 

Kategorią dróg, będącym w bezpośrednim zarządzie powiatu prudnickiego są drogi powiatowe. 

Zarząd Powiatu w Prudniku realizuje zadania w zakresie zarządzania drogami powiatowymi, które 

posiadają kategorię wynikającą z ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Na dzień 

1 stycznia 2020 r. długość dróg zarządzanych przez Zarząd Powiatu wynosi 268,411 km, w tym 225,689 

km o nawierzchni twardej. W ciągu dróg powiatowych w zarządzie Powiatu Prudnickiego jest 45 

obiektów mostowych.8 

Mapa 3. Schemat układu drogowego powiatu prudnickiego 

 

Źródło: opracowanie własne 

Coraz ważniejszą rolę w komunikacji w przestrzeni powiatu prudnickiego odgrywają ścieżki 

rowerowe. W okresie od 2012 do 2019 roku odnotowano ich znaczny przyrost w powiecie, z poziomu 

13 km do 33,6 km w 2019 roku. Dotyczy to również wymiaru turystycznego. Powiat Prudnicki 

zaangażowany jest w przygotowanie i realizację koncepcji rozwoju ścieżek rowerowych 

w województwie opolskim. Koncepcja zakłada m. in. stworzenie spójnej polsko-czeskiej pętli górskiej, 

 
8 Raport o stanie Powiatu Prudnickiego za 2020 r. 
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polsko-czeskiej dla rowerów szosowych oraz rozwinięcie ważnych dla ruchu turystycznego tras 

rowerowych.   

Powiat prudnicki ma charakter rolniczo – przemysłowy wynikający z jego tradycji i historii. 

Dominującą dziedziną gospodarki w powiecie jest rolnictwo. W sektorze rolnictwa istnieje jeszcze 

rozdrobnienie gospodarstw rolnych, z tendencją do ich powiększania poprzez przekształcenie 

własnościowe i organizacyjne. Na użytkach rolnych z przewagą 2 i 3 klasy uprawiane są głównie: 

pszenica ozima, rzepak i rzepik, jęczmień ozimy i buraki cukrowe, prowadzone są także hodowle krów 

mlecznych, trzody chlewnej i drobiu. Przemysł jest związany w dużej części z przetwórstwem rolno-

spożywczym i transportem. 

Wg danych GUS w okresie od 2012 do 2020 roku w powiecie prudnickim odnotowano wzrost 

wskaźnika pomiotów zarejestrowanych w REGON w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców o 13%. Była 

to dynamika niższa od notowanej w skali kraju (18%), ale nieco wyższa w porównaniu do skali 

województwa opolskiego (11%). Miejscem koncentracji potencjału gospodarczego i przedsiębiorczości 

powiatu była gmina Prudnik (924 podmioty na 10 tys. mieszkańców). Najniższe wartości wskaźnika 

nasycenia podmiotami w REGON odnotowano w gminie Lubrza (691 podmiotów). Największy przyrost 

podmiotów gospodarczych w analizowanym okresie od 2012 do 2020 roku odnotowano w gminie Biała 

(17%). 

Największymi podmiotami gospodarczymi powiatu prudnickiego są Filplast sp. z o.o., Transport 

towarowy Krzysztof Cichon sp. z o.o., Prudnickie Centrum Medyczne S.A., ZPC Piast sp. z o.o., Bardusch-

Polska sp. z o.o., PPU Torkonstal Sp. z o.o., Ustronianka Sp. z o.o. 

Gminy Głogówek i Prudnik w skali powiatu były miejscem najwyższej aktywności ekonomicznej 

mieszkańców w 2019 roku, co widoczne było w rozkładzie wskaźnika osób pracujących na 1000 

mieszkańców. Wskaźnik ten informuje, w którym miejscu koncentruje się aktywność zawodowa, czyli 

miejsca pracy. Ogółem w powiecie prudnickim odnotowano wzrost aktywności ekonomicznej 

mieszkańców o 6%, co była jednak wartością ponad 2-krotnie niższą od dynamiki krajowej (14%) 

i wyraźnie niższą od wojewódzkiej (11%). Spadek aktywności ekonomicznej mieszkańców na swoim 

terenie odnotowała gmina Prudnik (-8%).   

Korzystna sytuacja gospodarcza w kraju wpłynęła pozytywnie na sytuację ekonomiczną mieszkańców 

powiatu. Systematycznie rosły wynagrodzenia. Były one jednak niższe od średniej dla województwa 

i kraju. W 2019 roku średnie miesięczne wynagrodzenia brutto mieszkańców powiatu wynosiły ok. 4,1 

tys., podczas gdy średnia w tym czasie dla województwa wynosiła ok. 4,7 tys. zł a dla kraju ok. 5,2 tys. 

zł.  

W powiecie prudnickim pomiędzy 2012 a 2020 rokiem, podobnie jak w przestrzeni kraju 

i województwa, odnotowano bardzo duży spadek bezrobocia. W tym okresie udział bezrobotnych 

w ludności w wieku produkcyjnym zmniejszył się w powiecie z 9,6% do 5,1%. Poziom bezrobocia był 

przy tym wyższy w stosunku do kraju i województwa. Najniższe bezrobocie na koniec 2020 roku 

odnotowano w gminach Biała (3,5%) i Głogówek (3,5%). Najwyższe, pomimo zdecydowanego spadku, 

było w gminie Prudnik (6,5%). 

Jednym z atutów powiatu jest rozwinięta funkcja turystyczna. W powiecie prudnickim istnieją dobre 

warunki wypoczynku i rekreacji oraz rozwoju turystyki pieszej oraz form turystyki kwalifikowanej tj.: 

rowerowej, jeździeckiej, łowieckiej oraz aeroturystyki i innej. Powiat prudnicki pokryty jest siecią 

szlaków turystycznych.  Do najważniejszych szlaków (tras) pieszych zlokalizowanych na terenie powiatu 
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prudnickiego zaliczają się: Szlak im. M. Orłowicza, Szlak Historyczny Lasów Królewskiego Miasta 

Prudnik, Szlak Prudnik – Wieszczyna – Trzebina, Ścieżka dydaktyczna „Las Prudnicki”.  

Ścieżki i szlaki rowerowe w powiecie są jednym najważniejszych elementów turystyki aktywnej, 

stanowiąc jednocześnie efektywne narzędzie jego promocji. Powiat prudnicki oferuje ścieżki 

rowerowe o łącznej długości 1150,5 km, które przebiegają zarówno po stronie polskiej jak i czeskiej 

(m. innymi: Dzień Czeski, Śladem Błogosławionej Marii Luizy Merket, Szlakiem Jeńców Wojennych, 

Szlak Pogranicza Polsko-Czeskiego).9 

Poziom wykorzystania potencjału turystycznego powiatu widoczny był w danych dot. ilości turystów 

korzystających z noclegów oraz miejsc noclegowych. Rok 2020 był specyficznym, ze względu na 

ograniczenia spowodowane pandemia COVID-19, co widoczne było w znacznym spadku liczby osób 

nocujących względem 2019 roku. Wg danych GUS w 2019 r. zarówno wskaźnik ilości turystów 

korzystających z noclegów na 1000 ludności, jak również wskaźnik miejsc noclegowych na 1000 

ludności powiatu dla powiatu prudnickiego był znacznie niższy w porównaniu ze średnią dla 

województwa opolskiego oraz kraju.  

Wykres 5. Turyści korzystający z noclegów na 1000 ludności w powiecie prudnickim od 2012 do 2020 r. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

W okresie od 2012 do 2019 roku jednostki samorządu terytorialnego powiatu istotnie zwiększyły 

swoje dochody. W 2019 roku dochody gmin powiatu prudnickiego wynosiły 263,25 mln zł (wzrost 

o 65%). 

Pozytywne zmiany gospodarcze w kraju wpływały w dużym stopniu na wzrost dochodów własnych 

gmin. W przeliczeniu na mieszkańca w kraju dochody własne gmin wzrosły z 1407,72 zł w 2012 roku 

do 2 267,35 zł w 2019 roku (wzrost o 61,1%). Skala wzrostu dochodów własnych gmin w powiecie 

prudnickim w przeliczeniu na mieszkańca była niższa. Dochody własne gmin na mieszkańca powiatu 

wzrosły z 1 219,01 zł w 2012 roku do 1 880,94 zł w 2019 roku (wzrost o 54,3%). Najwyższe dochody 

własne w 2019 r. na mieszkańca odnotowano w gminie Prudnik (2 004,68 zł), największy od 2012 r. 

wzrost tego wskaźnika odnotowano w gminie Biała (o 72,2%). Najniższe dochody własne w 2019 r. 

miała gmina Lubrza (1 601,90 zł). 

 
9 Strategia rozwoju powiatu prudnickiego 
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Do kategorii najważniejszych własnych źródeł dochodów należy zaliczyć dochody pochodzące z PIT  

i podatek od nieruchomości. Wymienione źródła dochodów charakteryzowały się istotnym udziałem 

w dochodach ogółem, a w przypadku dochodów z PIT także istotnym wzrostem w latach od 2012 do 

2019 roku. 

Korzystna sytuacja ekonomiczna kraju, regionu i powiatu miała wpływ na wzrost dochodów budżetów 

powiatów. Dochody własne Powiatu Prudnickiego w okresie od 2012 do 2019 roku wzrosły o 75%, 

co było wartością wyższą od wzrostu notowanego w skali województwa (63%). Widoczne było to 

zarówno w odniesieniu do dochodów ogółem, jak też dochodów w relacji do liczby mieszkańców. 

W wolniejszym tempie w porównaniu do kraju i województwa kształtowały się dane dot. wydatków 

powiatu, w tym wydatków majątkowych. W okresie od 2012 do 2019 roku wydatki majątkowe 

Powiatu Prudnickiego wzrosły o 35%, przy średniej dla województwa wynoszącej 206%, a kraju 89%. 

Budżet Powiatu Prudnickiego charakteryzował się wyższymi od średniej dla województwa 

wydatkami w przeliczeniu na mieszkańca w odniesieniu do oświaty i wychowania oraz zdecydowanie 

niższymi w odniesieniu do kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego.  

Budżet Powiatu Prudnickiego charakteryzował się wzrostem wydatków bieżących oraz 

nierównomiernym rozłożeniem w czasie wydatków majątkowych. Wydatki majątkowe, w których 

znaczną część stanowią wydatki inwestycyjne, w dużym zakresie zależne były od dostępności środków 

zewnętrznych, w tym unijnych oraz dotacji z budżetu państwa. Widoczny był trend wzrostowy 

wydatków bieżących, które wzrosły z poziomu 46,8 mln zł w 2012 do 56,2 mln zł w 2020 roku. 

Największe wydatki majątkowe w analizowanym okresie Powiat poniósł w 2020 roku, wydatkując 19,2 

mln zł.  

W budżecie Powiatu Prudnickiego w latach 2019-2020 odnotowano wzrost subwencji w części 

oświatowej. W latach poprzednich widoczny był jednak ich spadek. Pomiędzy 2012 a 2020 roku kwota 

subwencji ogółem praktycznie się nie zmieniła, natomiast wyraźnie spadła wartość subwencji 

oświatowej.  

Wykres 6. Subwencje oraz dotacje na rzecz Powiatu Prudnickiego 

 

Źródło: GUS/BDL 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Subwencje ogółem 27 081 340 25 426 672 24 401 813 24 360 416 24 893 979 24 321 483 24 258 212 23 999 584 27 919 296

Subwencja oświatowa 21 175 206 19 467 433 18 491 445 18 301 192 18 003 130 16 848 117 16 448 131 15 918 224 18 301 359

Dotacje celowe 9 965 263 10 096 292 10 512 891 9 176 872 10 541 128 11 637 370 12 011 512 10 343 623 14 674 449
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Budżet Powiatu Prudnickiego charakteryzował się rosnącą kwotą płatności z budżetów środków 

z UE. Wzrost widoczny był po 2016 roku. Pomiędzy 2017 a 2020 roku Powiat otrzymał ze środków UE 

kwotę prawie 17 mln zł, co świadczy o rosnącej roli kreowania rozwoju przez Powiat.  

Budżet Powiatu Prudnickiego systematycznie poprawiał swoją kondycję, co widoczne było w kwocie 

wydatków odnoszących się do obsługi długu publicznego w relacji do dochodów budżetowych ogółem. 

W 2020 roku wydatków na obsługę długu publicznego Powiatu wynosiły 4,4 zł na 1000 zł dochodów 

budżetowych, w 2011 było to 18,5 zł.  

 

Trendy i zjawiska płynące z otoczenia – szanse i zagrożenia 

Prezentacja trendów rozwojowych sporządzona została w oparciu o materiał diagnostyczny i analizę 

zmian wybranych danych statystycznych, wskaźników oraz zjawisk mikro i makro ekonomicznych  

w perspektywie 2030 roku i dalszych lat. Zwrócono uwagę przede wszystkim na zjawiska, które mają 

istotny wpływ na kształtowanie polityki rozwoju w przestrzeni powiatu prudnickiego.   

Tabela 2. Trendy rozwojowe istotne dla kształtowania polityki rozwoju powiatu prudnickiego  

Wymiar Zjawisko Opis trendu 

Środowiskowy  

i przestrzenny   

Presja na środowisko 

przyrodnicze  

• Wzrost presji na środowisko. 

• Związane jest to z dalszym rozwojem, w szczególności 

presją urbanizacyjną. Jest to szczególnie widoczne 

w przestrzeniach podmiejskich Prudnika. 

• Przewiduje się dalszy rozwój mieszkalnictwa, m. in. ze 

względu na ciągle niski poziom nasycenia 

mieszkaniami, dalsze bogacenie się mieszkańców, 

dobrą dostępność do finansowania (kredyty) oraz 

wysoki poziom inflacji.  

Rola i funkcja rolnictwa  • Zmiana – wzrost znaczenia w kreowaniu procesów 

ekologicznych, spadek znaczenia w kreowaniu 

rozwoju ekonomicznego w przypadku mniejszych 

gospodarstw. 

• Oczekuje się dalszych zmian w zakresie roli i funkcji 

rolnictwa. Poprzednie lata ugruntowały poziom 

rozwoju rolnictwa, m. in. poprzez znaczne inwestycje 

w sprzęt techniczny, powiększanie areału 

przeciętnego gospodarstwa rolnego. Europejski 

Zielony Ład zakłada wzmocnienie roli rolnictwa  

w kreowaniu polityki ekologicznej, w tym 

przeciwdziałaniu utraty różnorodności biologicznej. 

• Rolnictwo powiatu prudnickiego ma istotne 

oddziaływania na rozwój, w tym determinuje 

kształtowania funkcji środowiskowych. Musi również 

zmierzyć się ze zmianami klimatu a w szczególności 

deficytem wody.  

Kryzys klimatyczny, 

zmiany klimatyczne – 

deficyt wody 

• Wzrost zagrożeń wywołanych zmianami klimatu.  

• Kryzys klimatyczny dotyczy zjawiska globalnego, 

którego skutki odczuwane są na całym Świecie.  
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• Oznacza to konieczność realizacji działań, które 

pozwolą przygotować i zaadaptować się do zmian 

klimatu, m. in. poprzez oszczędzanie wody, jej 

retencję, zmianę sposobu jej używania, np. obieg 

zamknięty.  

• Unia Europejska oraz Polska realizować i wspierać 

będą działania na rzecz środowiska i klimatu. 

Przyczyni się do poprawy jakości środowiska, m. in. 

jakości powietrza, wód powierzchniowych, sposobu 

prowadzenia gospodarki odpadami.  

• Nastąpi wzrost świadomości społecznej nt. wyzwań  

i problemów środowiskowych. 

Transformacja 

energetyczna  

• Odchodzenie od energetyki opartej na węglu, co 

związane jest z wdrażaniem Polityki Energetycznej 

Polski do 2040 roku.  

• Transformacja węglowa dotyczyć będzie praktycznie 

całego kraju. Oznacza to również lokalną 

transformację, tj. odchodzenie od węgla w przypadku 

lokalnych źródeł ogrzewania, rozwój odnawialnych 

źródeł energii, rozwój systemu produkcji energii 

opartej na rozwiązaniach rozproszonych.  

Zużycie zasobów 

naturalnych powiatu  

– w tym zasobów 

mineralnych 

• Zwiększone zużycie zasobów naturalnych na terenie 

powiatu. 

• Oczekuje się dalszego wzrostu gospodarczego 

(średniorocznie nawet pow. 3% w skali roku)  

i poziomu konsumpcji. Wpłynie to na poziom zużycia 

zasobów naturalnych, m. in. takich jak woda, piaski  

i żwiry. Związane to będzie z dalszymi inwestycjami 

gospodarczymi i mieszkalnymi, rozwojem 

infrastruktury komunikacyjnej.  

Dostępność 

komunikacyjna  

• Poprawa dostępności komunikacyjnej kraju i regionu, 

w tym rozwój kolei szybkich prędkości, dalszy rozwój 

dróg szybkiego ruchu. 

• Poprawa dostępności komunikacyjnej kraju wpłynie 

bezpośrednio na mobilność mieszkańców kraju. 

Szybsze i sprawniejsze przemieszczanie w kraju 

sprzyjać będzie integracji przestrzennej, ale również 

wpłynie mobilność na rynku pracy.  

• Zwiększać się będzie potencjał konkurencji 

przestrzeni Polski dla działalności gospodarczych, co 

sprzyjać będzie wzrostowi produkcji przemysłowej 

(krótsze łańcuchy dostaw) oraz inwestycjom. Dotyczy 

to w szczególności przestrzeni Polski Wschodniej, 

Północno-Wschodniej, Północnej i Centralnej.  

• Powiat prudnicki zasadniczo nie poprawi swojej 

pozycji w układzie dostępności komunikacyjnej.  

Społeczny  Starzenie się 

społeczeństwa  

• Dynamiczne zmiany w strukturze ludności  

wg ekonomicznych grup wieku, wzrost liczby osób  

w wieku senioralnym, w tym 70 i 80 plus.  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 07AAC323-EC08-44DD-9058-AF262E57BF77. Podpisany Strona 17



17 
 

• Zmiany ilościowe ludności w wieku poprodukcyjnym 

wynikają ze struktury wiekowej ludności kraju  

i powiatu (m. in. tzw. powojenny wyż demograficzny). 

• Nastąpi dalszy ilościowy wzrost liczby ludności  

w wieku senioralnym, co wpłynie na sposób 

funkcjonowania społeczeństwa, rynku pracy, pomocy 

społecznej, opieki zdrowotnej, szeregu usług 

publicznych.  

Problemy społeczne 

związane ze starzeniem 

się społeczeństwa 

• Wzrost potrzeb socjalnych społeczeństwa, 

związanych ze wzrostem liczby osób w wieku 

senioralnym.  

• Zmiany demograficzne spowodują wzrost ilościowy 

problemów społecznych, wśród których będą 

samotność, ubóstwo, choroba, niepełnosprawność.  

• Powyższe problemy wymuszą zorganizowanie 

nowego modelu systemu pomocy społecznej, w tym 

w wymiarach organizacyjnym, finansowym, przy 

większym włączeniu społecznym.  

• Problemy społeczne, w tym dotykające osoby starsze, 

będą barierą dla aktywności zawodowej osób, które 

opiekują się osobami zależnymi. Pogłębi to spadek 

dochodów i zjawisko ubóstwa.  

Migracje młodych, 

zwiększenie mobilności 

osób 

• Zwiększenie mobilności na rynku pracy.  

• Dynamiczny rozwój gospodarczy, w tym szybki rozwój 

dużych aglomeracji, jak też dostępność zagranicznych 

rynków pracy, rozwój sieci komunikacyjnej, sprzyjać 

będą mobilności osób na rynku pracy. Pogłębi to 

presję tzw. drenażu zasobów ludzkich. 

Migracja obywateli 

państw trzecich do Polski 

• Wzrost liczby osób, które przybyły do Polski w celach 

zarobkowych lub innych, związanych np. z ochroną 

prawną.  

• Polska stała się atrakcyjnymi miejscem docelowym 

migracji dla obywateli państw trzecich, w tym  

z Europy Wschodniej, w szczególności Ukrainy. 

Obserwuje się napływ migrantów z Białorusi, co 

związane jest z niestabilną sytuacją polityczną tego 

kraju.  

• W związku z dalszym rozwojem gospodarczym kraju 

przewiduje się dalszego napływu migrantów, w tym 

również spoza Europy. Docelowo Polska można stać 

się atrakcyjnym kierunkiem migracji dla mieszkańców 

południa Europy, gdzie notuje się wysokie wskaźniki 

bezrobocia.  

• Napływ migrantów do Polski wiąże się z kwestią ich 

integracji społecznej, kulturalnej, ekonomicznej.  

Rozwój mieszkalnictwa • Dalszy dynamiczny rozwój mieszkalnictwa,  

w szczególności tzw. stref podmiejskich.  

• W perspektywie 2030 roku należy oczekiwać dalszych 

inwestycji mieszkaniowych, w tym rozwoju stref 
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podmiejskich. Wpływać to będzie na poprawę 

zasobów mieszkaniowych, ale też stwarzać wyzwania 

dla samorządów, związane z rozwojem infrastruktury 

technicznej i społecznej.  

Zwiększenie nakładów 

na opiekę zdrowotną 

• W perspektywie 2030 roku nastąpi znaczny wzrost 

wydatków budżetu państwa na opiekę zdrowotną.  

• Wg zapowiedzi i prezentacji polityki Nowego Ładu  

w 2026 roku planuje się osiągnąć 6 proc. PKB., zaś  

w 2027 osiągnąć 7 proc. PKB. 

Gospodarczy  

i ekonomiczny  

Rozwój przemysłu 4.0  

i gospodarki o obiegu 

zamkniętym  

• Dynamiczne przeobrażenia w wymiarze 

gospodarczym, związane m. in. z rozwojem cyfryzacji, 

większej elastyczności w produkcji, rozwojem 

gospodarki o obiegu zamkniętym, rozwojem 

sztucznej inteligencji. 

• Rozwój przemysłu 4.0 to niewątpliwa szansa na 

podniesienie konkurencyjności i innowacyjności 

gospodarki. Istnieją przy tym zagrożenia dla wymiaru 

socjalnego pracy, np. spadek zatrudnienia poprzez 

zastępowanie ludzi maszynami.  

Deficyty kadr na rynku 

pracy, w tym zarówno 

dla działalności 

gospodarczych, jak też 

usług publicznych, w tym 

służby zdrowia 

• Pogłębianie się deficytów kadr na rynku pracy.  

• Zmiany demograficzne obserwowanego w kraju i na 

terenie powiatu prudnickiego wpływać będą na 

kurczenie się zasobów kadr na rynku pracy. Związane 

jest to m. in. z przechodzeniem do kategorii 

poprodukcyjnej roczników z wyżów demograficznych 

i wchodzeniem roczników z niżów demograficznych.  

• Wzrost liczby osób w wieku senioralnym wpływać 

będzie na wzrost liczby osób, które podejmą się 

opieki. Brak rozwiązań instytucjonalnych w zakresie 

opieki nad osobami zależnymi pogłębiać będzie 

odpływ osób z rynku pracy.  

• Deficyty kadr na rynku pracy dotyczyć będą nie tylko 

gospodarki, ale też szeregu usług publicznych,  

np. opieki zdrowotnej.  

Inflacja  • Utrzymywanie się wysokiego poziomu inflacji.  

• Szybki wzrost gospodarczy, wzrost wynagrodzeń, a co 

za tym wzrost popytu na produkty i usługi, jak też 

pogłębiający się deficyt kadr i zasobów – sprzyjać 

będzie utrzymywaniu wysokiego poziomu inflacji.  

Wzrost dochodów 

mieszkańców, wzrost 

dochodów samorządów 

• Dalszy wzrost dochodów mieszkańców i skorelowany 

z tym wzrost dochodów własnych samorządów. 

• W Polsce obserwuje się stały wzrost wynagrodzeń. 

Powiązane jest to z dynamiką wzrostu 

gospodarczego. Prognozuje się utrzymanie wzrostu 

płac w perspektywie 2030 roku.  

• Wzrost wynagrodzeń wpływać będzie na wzrost 

dochodów własnych samorządów.   

Wzrost popytu na usługi 

i produkty czasu 

• Prognozuje się wzrost zainteresowania i konsumpcji 

oferty czasu wolnego.  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 07AAC323-EC08-44DD-9058-AF262E57BF77. Podpisany Strona 19



19 
 

wolnego, rozwój 

turystyki 

• Wzrost wynagrodzeń sprzyja aktywności zakupowej  

i konsumpcji Polaków. Dotyczy to również oferty 

czasu wolnego, w tym oferty turystycznej.  

Cyfryzacja  • Dynamiczny rozwój rozwiązań cyfrowych  

w gospodarce i usługach publicznych.  

• Prognozuje się dalszy wzrost wykorzystania 

rozwiązań cyfrowych, zarówno w działalności 

gospodarczej, jak też w usługach publicznych. 

Sprzyjać tym rozwiązaniom będą inwestycje  

w szeroko pasmową sieć Internetu.  

Źródło: opracowanie własne  

 

Analiza SWOT 

 

MOCNE STRONY POWIATU PRUDNICKIEGO 

O najistotniejszym znaczeniu:  

• Bardzo dobrze rozwinięte rolnictwo, bazujące na wysokim potencjale produkcji rolnej (bardzo 

dobre gleby, korzystny klimat), kształtujące potencjał ekonomiczny mieszkańców powiatu.  

• Potencjał lokalnych przedsiębiorstw, które odniosły już sukces, umożliwiający podnoszenie 

jakości lokalnego rynku pracy.  

• Potencjał kształcenia na poziomie ponadpodstawowym oraz rozwijające się formy współpracy 

wymiaru edukacji z przedsiębiorcami, dające szansę na „dobry start” młodych na rynku pracy.  

• Dostępna oferta usług publicznych, związana z opieką zdrowotną oraz pomocą społeczną, 

w szczególności w kontekście potrzeb starzejącego się społeczeństwa.  

 

O umiarkowanym znaczeniu:  

• Położenie przy granicy z Czechami oraz dotychczasowa aktywność współpracy transgranicznej, 

ukierunkowana na budowanie wzajemnych relacji pomiędzy społecznościami.  

• Zrównoważona struktura osadnicza, z dobrze rozwiniętą siecią dróg, wspierająca spójność 

społeczną.  

• Nieduża i zintegrowana wspólnota lokalna, umożliwiająca kształtowanie tożsamości lokalnej 

oraz budowanie spójności społecznej. 

• Uwarunkowania przyrodniczo-krajobrazowe, umożliwiające rozwój różnych form turystyki 

aktywnej oraz aktywnego spędzania wolnego czasu. 

• Rosnąca aktywność organizacji pozarządowych, wspierana przez działalność samorządu 

lokalnego.  

• Wzrost zainteresowania młodych osób kształceniem zawodowych, widoczne w liczbie osób 

uczących się w technikach.  

• Potencjał instytucjonalny Powiatu Prudnickiego do realizacji projektów i przedsięwzięć 

finansowych ze środków europejskich.  
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SŁABE STRONY POWIATU PRUDNICKIEGO 

O najistotniejszym znaczeniu:  

• Zjawisko depopulacji powiatu prudnickiego powodowane zarówno przez migrację jak też 

niekorzystny ruch naturalny (niskie wskaźniki urodzeń).  

• Ograniczona dostępność do usług służby zdrowia, w szczególności w zakresie dostępu do 

specjalistów (konieczność dojeżdżania do większych ośrodków). 

• Starzejące się społeczeństwo powiatu, wpływające na skalę i poziom problemów społecznych 

oraz potrzeb socjalnych, w tym związanych z opieką zdrowotną.  

• Niska dynamika rozwoju gospodarczego, w tym słabo rozwinięta branża przemysłowa  

w porównaniu do sąsiednich powiatów, brak przemysłu przetwórczego, który bazuje na 

potencjale rolnictwa.  

• Mała powierzchnia dostępnych terenów inwestycyjnych w przestrzeni powiatu, ograniczająca 

rozwój funkcji gospodarczej.   

• Ciągłe braki w rozwoju infrastruktury sieciowej, w tym kanalizacji oraz gazu, utrudniające 

rozwój gospodarczy oraz rozwój funkcji mieszkaniowej.  

• Niska rozpoznawalność oferty turystycznej powiatu, w tym brak produktów turystycznych oraz 

wypromowania atrakcji turystycznych mogących być wizytówką powiatu. 

• Ograniczona zdolność Powiatu Prudnickiego do realizacji działań rozwojowych, w tym działań 

o charakterze inwestycyjnym, ze względu na możliwości budżetu oraz uwarunkowania 

prawno-formalne.  

• Trudności w finansowaniu i realizacji działań związanych z oświatą przez Powiat Prudnicki, 

m. in. ze względu na niedoszacowanie subwencji oświatowych, dojazdy do szkół, widoczne luki 

kadrowe.  

O umiarkowanym znaczeniu:  

• Peryferyjne położenie w przestrzeni kraju oraz województwa, z dala od głównych arterii 

komunikacyjnych, skutkujące niższą atrakcyjnością inwestycyjną.  

• Występowanie długotrwałego bezrobocia oraz zjawisk hamujących aktywność zawodową 

i ekonomiczną mieszkańców, w tym powodowanych potrzebą pogodzenia opieki nad osobami 

zależnymi, przy jednoczesnym kurczeniu się liczby ludności w wieku produkcyjnym, odpływem 

migracyjnym młodych. 

• Degradacja przestrzenno-funkcjonalna oraz techniczna miejscowości, w szczególności miast  

w zakresie stanu zasobów mieszkaniowych, w tym relatywnie niskie na tle kraju i regionu 

wskaźniki budownictwa mieszkaniowego.   

• Zły stan powietrza atmosferycznego, potęgowany przez rozwiązania techniczne w zakresie 

ogrzewania budynków oraz niską świadomość ekologiczną.  

• Niedostatecznie rozwinięta infrastruktura oraz usługi turystyczne. 

 

SZANSE ROZWOJU POWIATU PRUDNICKIEGO 

O najistotniejszym znaczeniu:  

• Przyciągnięcie nowych inwestycji na obszar powiatu oraz możliwości kreowania rozwoju 

gospodarczego w oparciu o potencjał istniejących podmiotów gospodarczych, ze względu na 

korzystne prognozy dla rozwoju gospodarczego.  
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• Istniejące struktury współpracy lokalnej oraz ponadlokalnej, umożliwiające efektywniejsze 

wykorzystanie wspólnych zasobów oraz sięganie po środki zewnętrzne, w tym LGD, Euroregion 

Pradziad, współpraca pomiędzy gminami powiatu, Subregion Południowy.  

• Dostęp do środków na dalszy rozwój i modernizację kraju oraz regionu w ramach funduszy 

europejskich na lata 2021-2027.  

• Napływ migrantów do Polski, w tym obywateli państw trzecich, który wspierać będzie  

konkurencyjność rynku pracy.  

O umiarkowanym znaczeniu:  

• Modernizacja systemu opieki zdrowotnej i zwiększenie nakładów na opiekę zdrowotną 

w budżecie kraju, co przyczyni się do poprawy dostępności i jakości usług medycznych.  

• Aktywizacja współpracy transgranicznej, ukierunkowanej w szczególności na wzrost 

aktywności gospodarczej, w tym poprzez rozwój turystyki. 

• Potencjał do rozwoju turystycznego w przestrzeni otaczającej powiat, zarówno po stronie 

polskiej, jak też czeskiej, w szczególności związany z turystyką aktywną (obszary górskie, 

turystyka piesza, rowerowa).  

• Wsparcie z zakresu działań ekologicznych i środowiskowych, w szczególności dla rolnictwa, 

w ramach Europejskiego Zielonego Ładu.  

• Wsparcie i rozwój odnawialnych źródeł energii oraz dla działań na rzecz jakości powietrza 

atmosferycznego, których skutkiem będzie poprawa jakości powietrza na terenie powiatu. 

 

ZAGROŻENIA ROZWOJU POWIATU PRUDNICKIEGO 

O najistotniejszym znaczeniu:  

• Możliwy kryzys gospodarczy w kraju, związany przede wszystkim z deficytem kadr oraz rosnącą 

inflacją, którego skutki negatywnie odbiją się na rozwoju społeczno-gospodarczym powiatu, 

m. in. zwiększeniem bezrobocia i dalszym odpływem mieszkańców.  

• Rosnące koszty życia, m.in. związane z rosnącymi cenami paliw, energii, żywności, co pogłębiać 

będzie negatywne zjawiska ubóstwa.  

• Niska chęć do współpracy przedsiębiorców, w tym sektora rolnego w zakresie zwiększania 

wartości dodanej działalności gospodarczej, np. poprzez rozwój przetwórstwa rolnego, 

produktów lokalnych, regionalnych, ekologicznych.  

• Silna konkurencja o zasoby ludzkie w przestrzeni kraju, skutkująca dalszym ubytkiem 

mieszkańców powiatu wskutek migracji, pogłębiana przez rosnące oczekiwania ludności 

odnośnie wzrostu wynagrodzeń, które kształtować będzie decyzje dot. zatrudnienia, 

aktywności zawodowej, w szczególności osób młodych.  

 

O umiarkowanym znaczeniu:  

• Brak dogodnych powiązań komunikacyjnych z autostradą A4.  

• Niska opłacalność funkcjonowania komunikacji zbiorowej, co pogłębia wykluczenie społeczne 

(w szczególności osób starszych, dzieci, młodzieży) ze względu na miejsce zamieszkania. 

• Niekorzystne efekty zmian klimatu, skutkujące negatywnym oddziaływaniem na 

produktywność gospodarki rolnej, np. wskutek długotrwałych suszy, ulewnych deszczy.  
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3. Wyzwania rozwojowe Powiatu Prudnickiego 
 

Analizując czynniki rozwoju powiatu prudnickiego należy zwrócić uwagę na aktualność diagnozy 

opracowanej w 2017 roku na potrzeby Strategii Rozwoju Powiatu Prudnickiego. Jednocześnie 

niektóre uwarunkowania rozwoju straciły na znaczeniu a inne wskazują na dalsze niekorzystne 

zmiany.  

Powiat prudnicki to stosunkowo nieduża wspólnota lokalna. Cechą determinującą rozwój tej części 

przestrzeni kraju jest jego przygraniczne położenie, w znacznym oddaleniu do większych aglomeracji 

oraz miast. Stolicę powiatu – Prudnik dzieli od Opola prawie 60 km. Aglomeracja śląska położona jest 

około 100 km na wchód od Prudnika, natomiast wrocławska ponad 110 km na północ. Można uznać, 

że powiat prudnicki położony jest peryferyjnie w przestrzeni kraju, jak też województwa opolskiego. 

Przez obszar powiatu nie biegnie żadna droga ekspresowa oraz autostrada, pomimo przebiegu 

ważnych dróg krajowych, łączących Polskę z Republiką Czeska (drogi krajowe nr 40 oraz 41).  

Również przestrzeń po stronie czeskiej charakteryzuje się znacznym oddaleniem od większych miast 

i zdominowana jest przez małe miasta oraz obszary wiejskie.  

Cechą charakterystyczną przestrzeni, oprócz położenia przy granicy z Republiką Czeską, jest funkcja 

rolnicza. Powiat prudnicki posiada jedne z najlepszych w kraju warunków do rozwoju rolnictwa, co 

związane jest z wysoką jakością zasobów glebowych oraz korzystnym klimatem. Rolnictwo odgrywało 

istotną rolę w kształtowaniu przestrzeni powiatu, która zdominowana jest przez użytki rolne, 

z niedużym udziałem powierzchni lasów.  

Struktura osadnicza powiatu jest dobrze rozwinięta. Największym ośrodkiem, skupiającym szereg 

usług jest miasto powiatowe Prudnik. Lokalnymi ośrodkami usługowymi są także miejscowości gminne: 

Głogówek, Biała oraz Lubrza.  

Podobnie jak znaczna cześć województwa opolskiego, także powiat prudnicki dotknięty był 

zjawiskiem malejącej liczby mieszkańców.  Za spadek liczby mieszkańców odpowiadają dwa zjawiska: 

migracji oraz ruchu naturalnego. Ubytek mieszkańców wpływał na zmiany struktury ludności. Na 

wyjazd poza obszar zamieszkania decydują się bowiem głównie osoby młode oraz w wieku 

produkcyjnym. Widoczny jest wzrost odsetka osób w wieku poprodukcyjnym, kosztem ludności 

w wieku przedprodukcyjnym.  

Przestrzeń powiatu wykazuje się umiarkowanym wzrostem gospodarczym w porównaniu do 

przestrzeni województwa oraz kraju. Gospodarka powiatu oparta jest w dużym stopniu na rolnictwie, 

które nie jest w stanie wygenerować dużej liczby miejsc pracy. Peryferyjne położenie w przestrzeni 

kraju, w tym niekorzystne ulokowanie w odniesieniu do sieci transportowej kraju, wpływały na niższą 

atrakcyjność inwestycyjną.  

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych na przestrzeni analizowanych lat wskazywała 

się brakiem znaczącej dynamiki wzrostu. Tym samym można wysnuć wniosek, że ubytek mieszkańców 

wskutek migracji związany był głównie z czynnikami ekonomicznymi. Czynniki ekonomiczne mogły 

mieć także wpływ na niskie wskaźniki urodzeń. Zjawisko niskich wskaźników urodzeń potęgowane było 

właśnie przez migrację (wyjeżdżały osoby w wieku produkcyjnym).  

Liczba osób aktywnych zawodowo w powiecie prudnickim od ponad 10 lat oscyluje w okolicach 8 000 

osób, co potwierdza brak dynamiki wzrostu zatrudnienia na obszarze powiatu. Lokalną specjalizacją 
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gospodarki jest niewątpliwie rolnictwo. Brak jest jednak rozwiniętego przetwórstwa rolno-

spożywczego, pomimo naturalnych predyspozycji do jego rozwoju (zasoby produktów rolnych i krótki 

łańcuch dostaw). Jak pokazuje poprzednia Strategia Rozwoju Powiatu – rozwój przetwórstwa był 

jednym z celów rozwoju – niestety z różnych przyczyn nie udało się go zrealizować.  

Lokalną specjalizację może stać się także turystyka i rekreacja, bazująca na potencjale krajobrazu 

i przyrody oraz dziedzictwie kulturalnym. Atutem jest również sąsiedztwo terenów atrakcyjnych 

turystycznie, co umożliwia kształtowanie i rozwijanie pełniejszej i szerszej oferty pobytu oraz tworzenie 

produktów turystycznych. Istotne jest przy tym wykorzystanie potencjału współpracy i zorganizowanie 

struktur sprzedaży takiej oferty.  

Zjawiska demograficzne mogą być w najbliższej przyszłości jedną z istotniejszych barier rozwoju 

gospodarczego powiatu.  

Zjawiska demograficzne dotykają wielu dziedzin funkcjonowania powiatu. Starzejące się 

społeczeństwo wymagać będzie otwarcia się na nowe wyzwania polityki społecznej, w tym zwiększenia 

i poprawy jakości usług zdrowia, rozszerzenia zakresu pomocy społecznej, czy też działań na rzecz 

zwiększania aktywności tej grupy społecznej. Analizując najważniejsze problemy rozwoju powiatu 

prudnickiego – należy stwierdzić, że sfera demografii jawi się jako jedno z głównym wyzwań. Dotyka 

ono bowiem szeregu aspektów funkcjonowania powiatu – jako społeczności lokalnej.  

Problemy demograficzne wynikają w dużej mierze ze słabości lokalnej gospodarki, a po części zależne 

są od uwarunkowań, na które zarządzający powiatem nie mają wpływu. Jest to m. in. peryferyjne 

położenie w przestrzeni kraju, pogłębiające się nierówności w rozwoju poszczególnych regionów, niski 

poziom innowacyjności polskiej gospodarki. 

Podsumowaniem diagnozy i jednocześnie spojrzeniem w przyszłość są wyzwania rozwojowe.  

Łącznie zdefiniowano 6 wyzwań rozwojowych. Mają one charakter ogólny, tj. odnoszą się do ogółu 

zagadnień problemowych i rozwojowych, które występują w przestrzeni powiatu prudnickiego. 

W kolejnym kroku, po zdefiniowaniu wyzwań rozwojowych konieczne było wskazanie roli struktur 

Powiatu Prudnickiego w realizacji polityki rozwoju ponadlokalnego.  

Wyzwania rozwojowe powiatu prudnickiego: 

1. Przystosowanie się zmian jakie spowoduje sytuacja demograficzna (wyzwania nadrzędne, 

przekrojowe).  

2. Wzmocnienie potencjału powiatu, który wpływać będzie na decyzje osób młodych dotyczące 

wyboru miejsca zamieszkania, w szczególności poprzez zwiększenie szans na pozostanie 

młodych na lokalnym rynku pracy, podnoszenie jakości kształcenia i powiązanie go 

z wymiarem gospodarczym.  

3. Wzrost aktywności ekonomicznej mieszkańców powiatu oraz kształtowanie rozwiązań 

zabezpieczających deficyt kadr, w tym kadr usług publicznych.   

4. Ewolucja polityki społecznej, w tym dostosowanie jej do potrzeb starzejącego się 

społeczeństwa.  

5. Integrowanie wysiłków poszczególnych samorządów oraz Powiatu na rzecz rozwoju 

aktywności gospodarczej.  

6. Integrowanie wysiłków poszczególnych samorządów oraz Powiatu na rzecz ochrony 

środowiska i polityki klimatycznej. 
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Wyzwanie 1. Przystosowanie się zmian jakie spowoduje sytuacja demograficzna. 

Oczekiwane rezultaty:  

• Rozwój powiatowego systemu pomocy społecznej, 

• Poprawa dostępności i jakości opieki zdrowotnej, 

• Zmniejszenie poziomu wykluczenia społecznego, 

• Zwiększenie szans „dobrego startu” dla młodych osób na terenie powiatu prudnickiego,  

• Zatrzymanie migracji młodych mieszkańców powiatu prudnickiego oraz przyciąganie 

migrantów.  

Spójność wyzwania z czynnikami rozwojowymi 

Atuty i potencjały rozwojowe Problemy i bariery rozwojowe 

O najistotniejszym znaczeniu: 

• Dostępna oferta usług publicznych, związana 

z opieką zdrowotną oraz pomocą społeczną, 

w szczególności w kontekście potrzeb 

starzejącego się społeczeństwa.  

• Potencjał lokalnych przedsiębiorstw, które 

odniosły już sukces, umożliwiający podnoszenie 

jakości lokalnego rynku pracy.  

• Potencjał kształcenia na poziomie 

ponadpodstawowym oraz rozwijające się formy 

współpracy wymiaru edukacji z przedsiębiorcami, 

dające szansę na „dobry start” młodych na rynku 

pracy.  

• Przyciągnięcie nowych inwestycji na obszar 

powiatu oraz możliwości kreowania rozwoju 

gospodarczego w oparciu o potencjał istniejących 

podmiotów gospodarczych, ze względu na 

korzystne prognozy dla rozwoju gospodarczego.  

• Napływ migrantów do Polski, w tym obywateli 

państw trzecich, który wspierać będzie  

konkurencyjność rynku pracy.  

 

O umiarkowanym znaczeniu:  

• Nieduża i zintegrowana wspólnota lokalna, 

umożliwiająca kształtowanie tożsamości lokalnej 

oraz budowanie spójności społecznej. 

• Modernizacja systemu opieki zdrowotnej 

i zwiększenie nakładów na opiekę zdrowotną 

w budżecie kraju, co przyczyni się do poprawy 

dostępności i jakości usług medycznych.  

 

O najistotniejszym znaczeniu:  

• Zjawisko depopulacji powiatu prudnickiego 

powodowane zarówno przez migrację jak też 

niekorzystny ruch naturalny (niskie wskaźniki 

urodzeń).  

• Ograniczona dostępność do usług służby zdrowia, 

w szczególności w zakresie dostępu do 

specjalistów (konieczność dojeżdżania do 

większych ośrodków). 

• Starzejące się społeczeństwo powiatu, 

wpływające na skalę i poziom problemów 

społecznych oraz potrzeb socjalnych, w tym 

związanych z opieką zdrowotną.  

• Rosnące koszty życia, m.in. związane z rosnącymi 

cenami paliw, energii, żywności, co pogłębiać 

będzie negatywne zjawiska ubóstwa.  

• Modernizacja systemu opieki zdrowotnej 

i zwiększenie nakładów na opiekę zdrowotną 

w budżecie kraju, co przyczyni się do poprawy 

dostępności i jakości usług medycznych.  

• Niska dynamika rozwoju gospodarczego, w tym 

słabo rozwinięta branża przemysłowa 

w porównaniu do sąsiednich powiatów, brak 

przemysłu przetwórczego, który bazuje na 

potencjale rolnictwa.  

• Mała powierzchnia dostępnych terenów 

inwestycyjnych w przestrzeni powiatu, 

ograniczająca rozwój funkcji gospodarczej. 
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Wyzwanie 2. Wzmocnienie potencjału powiatu, który wpływać będzie na decyzje osób młodych 

dotyczące wyboru miejsca zamieszkania, w szczególności poprzez zwiększenie szans na pozostanie 

młodych na lokalnym rynku pracy, podnoszenie jakości kształcenia i powiązanie go z wymiarem 

gospodarczym. 

Oczekiwane rezultaty:  

• Podniesienie jakości kształcenia zawodowego,  

• Dostosowanie systemu kształcenia do potrzeb rynku pracy, 

• Zwiększenie szans „dobrego startu” dla młodych osób na terenie powiatu prudnickiego,  

• Zatrzymanie migracji młodych mieszkańców powiatu prudnickiego.  

Spójność wyzwania z czynnikami rozwojowymi 

Atuty i potencjały rozwojowe Problemy i bariery rozwojowe 

O najistotniejszym znaczeniu:  

• Potencjał lokalnych przedsiębiorstw, które 

odniosły już sukces, umożliwiający podnoszenie 

jakości lokalnego rynku pracy.  

• Potencjał kształcenia na poziomie 

ponadpodstawowym oraz rozwijające się formy 

współpracy wymiaru edukacji z przedsiębiorcami, 

dające szansę na „dobry start” młodych na rynku 

pracy.  

• Przyciągnięcie nowych inwestycji na obszar 

powiatu oraz możliwości kreowania rozwoju 

gospodarczego w oparciu o potencjał istniejących 

podmiotów gospodarczych, ze względu na 

korzystne prognozy dla rozwoju gospodarczego.  

 

O umiarkowanym znaczeniu: 

• Wzrost zainteresowania młodych osób 

kształceniem zawodowych, widoczne w liczbie 

osób uczących się w technikach.  

• Potencjał instytucjonalny Powiatu Prudnickiego 

do realizacji projektów i przedsięwzięć 

finansowych ze środków europejskich.  

 
 

O najistotniejszym znaczeniu:  

• Niska dynamika rozwoju gospodarczego, w tym 

słabo rozwinięta branża przemysłowa 

w porównaniu do sąsiednich powiatów, brak 

przemysłu przetwórczego, który bazuje na 

potencjale rolnictwa.  

• Mała powierzchnia dostępnych terenów 

inwestycyjnych w przestrzeni powiatu, 

ograniczająca rozwój funkcji gospodarczej.   

• Możliwy kryzys gospodarczy w kraju, związany 

przede wszystkim z deficytem kadr oraz rosnącą 

inflacją, którego skutki negatywnie odbiją się na 

rozwoju społeczno-gospodarczym powiatu, m. in. 

zwiększeniem bezrobocia i dalszym odpływem 

mieszkańców.  

• Silna konkurencja o zasoby ludzkie w przestrzeni 

kraju, skutkująca dalszym ubytkiem mieszkańców 

powiatu wskutek migracji, pogłębiana przez 

rosnące oczekiwania ludności odnośnie wzrostu 

wynagrodzeń, które kształtować będzie decyzje 

dot. zatrudnienia, aktywności zawodowej, 

w szczególności osób młodych.  
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Wyzwanie 3. Wzrost aktywności ekonomicznej mieszkańców powiatu oraz kształtowanie rozwiązań 

zabezpieczających deficyt kadr, w tym kadr usług publicznych.  

Oczekiwane rezultaty:  

• Rozwój przedsiębiorczości, 

• Spadek bezrobocia długotrwałego, 

• Wzrost poziomu zatrudnienia, 

• Utrzymanie i wzmocnienie konkurencyjności podmiotów gospodarczych. 

Spójność wyzwania z czynnikami rozwojowymi 

Atuty i potencjały rozwojowe Problemy i bariery rozwojowe 

O najistotniejszym znaczeniu:  

• Bardzo dobrze rozwinięte rolnictwo, bazujące na 

wysokim potencjale produkcji rolnej (bardzo 

dobre gleby, korzystny klimat), kształtujące 

potencjał ekonomiczny mieszkańców powiatu.  

• Potencjał lokalnych przedsiębiorstw, które 

odniosły już sukces, umożliwiający podnoszenie 

jakości lokalnego rynku pracy.  

• Potencjał kształcenia na poziomie 

ponadpodstawowym oraz rozwijające się formy 

współpracy wymiaru edukacji z przedsiębiorcami, 

dające szansę na „dobry start” młodych na rynku 

pracy.  

• Napływ migrantów do Polski, w tym obywateli 

państw trzecich, który wspierać będzie  

konkurencyjność rynku pracy.  

• Przyciągnięcie nowych inwestycji na obszar 

powiatu oraz możliwości kreowania rozwoju 

gospodarczego w oparciu o potencjał istniejących 

podmiotów gospodarczych, ze względu na 

korzystne prognozy dla rozwoju gospodarczego.  

 

O umiarkowanym znaczeniu:  

• Uwarunkowania przyrodniczo-krajobrazowe, 

umożliwiające rozwój różnych form turystyki 

aktywnej oraz aktywnego spędzania wolnego 

czasu. 

• Potencjał do rozwoju turystycznego w przestrzeni 

otaczającej powiat, zarówno po stronie polskiej, 

jak też czeskiej, w szczególności związany 

z turystyką aktywną (obszary górskie, turystyka 

piesza, rowerowa).  

O najistotniejszym znaczeniu:  

• Zjawisko depopulacji powiatu prudnickiego 

powodowane zarówno przez migrację jak też 

niekorzystny ruch naturalny (niskie wskaźniki 

urodzeń).  

• Niska dynamika rozwoju gospodarczego, w tym 

słabo rozwinięta branża przemysłowa 

w porównaniu do sąsiednich powiatów, brak 

przemysłu przetwórczego, który bazuje na 

potencjale rolnictwa.  

• Mała powierzchnia dostępnych terenów 

inwestycyjnych w przestrzeni powiatu, 

ograniczająca rozwój funkcji gospodarczej.   

• Ciągłe braki w rozwoju infrastruktury sieciowej, 

w tym kanalizacji oraz gazu, utrudniające rozwój 

gospodarczy oraz rozwój funkcji mieszkaniowej.  

• Niska rozpoznawalność oferty turystycznej 

powiatu, w tym brak produktów turystycznych 

oraz wypromowania atrakcji turystycznych 

mogących być wizytówką powiatu. 

• Możliwy kryzys gospodarczy w kraju, związany 

przede wszystkim z deficytem kadr oraz rosnącą 

inflacją, którego skutki negatywnie odbiją się na 

rozwoju społeczno-gospodarczym powiatu, m. in. 

zwiększeniem bezrobocia i dalszym odpływem 

mieszkańców.  

• Silna konkurencja o zasoby ludzkie w przestrzeni 

kraju, skutkująca dalszym ubytkiem mieszkańców 

powiatu wskutek migracji, pogłębiana przez 

rosnące oczekiwania ludności odnośnie wzrostu 

wynagrodzeń, które kształtować będzie decyzje 

dot. zatrudnienia, aktywności zawodowej, 

w szczególności osób młodych.  

 

O umiarkowanym znaczeniu:  

• Występowanie długotrwałego bezrobocia oraz 

zjawisk hamujących aktywność zawodową 

i ekonomiczną mieszkańców, w tym 

powodowanych potrzebą pogodzenia opieki nad 

osobami zależnymi, przy jednoczesnym kurczeniu 

się liczby ludności w wieku produkcyjnym, 

odpływem migracyjnym młodych. 
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• Niedostatecznie rozwinięta infrastruktura oraz 

usługi turystyczne. 

 

 

Wyzwanie 4. Ewolucja polityki społecznej, w tym dostosowanie jej do potrzeb starzejącego się 

społeczeństwa.  

Oczekiwane rezultaty:  

• Rozwój powiatowego systemu pomocy społecznej, 

• Zmniejszenie poziomu wykluczenia społecznego.  

Spójność wyzwania z czynnikami rozwojowymi 

Atuty i potencjały rozwojowe Problemy i bariery rozwojowe 
O najistotniejszym znaczeniu: 

• Dostępna oferta usług publicznych, związana 

z opieką zdrowotną oraz pomocą społeczną, 

w szczególności w kontekście potrzeb 

starzejącego się społeczeństwa.  

 

O umiarkowanym znaczeniu:  

• Nieduża i zintegrowana wspólnota lokalna, 

umożliwiająca kształtowanie tożsamości lokalnej 

oraz budowanie spójności społecznej. 

• Modernizacja systemu opieki zdrowotnej 

i zwiększenie nakładów na opiekę zdrowotną 

w budżecie kraju, co przyczyni się do poprawy 

dostępności i jakości usług medycznych.  

 

O najistotniejszym znaczeniu:  

• Zjawisko depopulacji powiatu prudnickiego 

powodowane zarówno przez migrację jak też 

niekorzystny ruch naturalny (niskie wskaźniki 

urodzeń).  

• Ograniczona dostępność do usług służby zdrowia, 

w szczególności w zakresie dostępu do 

specjalistów (konieczność dojeżdżania do 

większych ośrodków). 

• Starzejące się społeczeństwo powiatu, 

wpływające na skalę i poziom problemów 

społecznych oraz potrzeb socjalnych, w tym 

związanych z opieką zdrowotną.  

• Rosnące koszty życia, m.in. związane z rosnącymi 

cenami paliw, energii, żywności, co pogłębiać 

będzie negatywne zjawiska ubóstwa.  

• Modernizacja systemu opieki zdrowotnej 

i zwiększenie nakładów na opiekę zdrowotną 

w budżecie kraju, co przyczyni się do poprawy 

dostępności i jakości usług medycznych.  

 

 

Wyzwanie 5. Integrowanie wysiłków poszczególnych samorządów oraz Powiatu na rzecz rozwoju 

aktywności gospodarczej.  

Oczekiwane rezultaty:  

• Rozwój przedsiębiorczości, 

• Spadek bezrobocia długotrwałego, 

• Wzrost poziomu zatrudnienia, 

• Utrzymanie i wzmocnienie konkurencyjności podmiotów gospodarczych, 

• Rozwój przetwórstwa rolno-spożywczego,  

• Rozwój produktów lokalnych, regionalnych i ekologicznych, 

• Rozwój funkcji turystycznej.  
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Spójność wyzwania z czynnikami rozwojowymi 

Atuty i potencjały rozwojowe Problemy i bariery rozwojowe 
O najistotniejszym znaczeniu:  

• Bardzo dobrze rozwinięte rolnictwo, bazujące na 

wysokim potencjale produkcji rolnej (bardzo 

dobre gleby, korzystny klimat), kształtujące 

potencjał ekonomiczny mieszkańców powiatu.  

• Potencjał lokalnych przedsiębiorstw, które 

odniosły już sukces, umożliwiający podnoszenie 

jakości lokalnego rynku pracy.  

• Potencjał kształcenia na poziomie 

ponadpodstawowym oraz rozwijające się formy 

współpracy wymiaru edukacji z przedsiębiorcami, 

dające szansę na „dobry start” młodych na rynku 

pracy.  

• Przyciągnięcie nowych inwestycji na obszar 

powiatu oraz możliwości kreowania rozwoju 

gospodarczego w oparciu o potencjał istniejących 

podmiotów gospodarczych, ze względu na 

korzystne prognozy dla rozwoju gospodarczego.  

• Istniejące struktury współpracy lokalnej oraz 

ponadlokalnej, umożliwiające efektywniejsze 

wykorzystanie wspólnych zasobów oraz sięganie 

po środki zewnętrzne, w tym LGD, Euroregion 

Pradziad, współpraca pomiędzy gminami 

powiatu, Subregion Południowy.  

• Dostęp do środków na dalszy rozwój 

i modernizację kraju oraz regionu w ramach 

funduszy europejskich na lata 2021-2027.  

• Napływ migrantów do Polski, w tym obywateli 

państw trzecich, który wspierać będzie  

konkurencyjność rynku pracy.  

 

O umiarkowanym znaczeniu:  

• Położenie przy granicy z Czechami oraz 

dotychczasowa aktywność współpracy 

transgranicznej, ukierunkowana na budowanie 

wzajemnych relacji pomiędzy społecznościami.  

• Uwarunkowania przyrodniczo-krajobrazowe, 

umożliwiające rozwój różnych form turystyki 

aktywnej oraz aktywnego spędzania wolnego 

czasu. 

• Wzrost zainteresowania młodych osób 

kształceniem zawodowych, widoczne w liczbie 

osób uczących się w technikach.  

• Potencjał instytucjonalny Powiatu Prudnickiego 

do realizacji projektów i przedsięwzięć 

finansowych ze środków europejskich.  

• Aktywizacja współpracy transgranicznej, 

ukierunkowanej w szczególności na wzrost 

aktywności gospodarczej, w tym poprzez rozwój 

turystyki. 

• Potencjał do rozwoju turystycznego w przestrzeni 

otaczającej powiat, zarówno po stronie polskiej, 

O najistotniejszym znaczeniu:  

• Niska dynamika rozwoju gospodarczego, w tym 

słabo rozwinięta branża przemysłowa  

w porównaniu do sąsiednich powiatów, brak 

przemysłu przetwórczego, który bazuje na 

potencjale rolnictwa.  

• Niska chęć do współpracy przedsiębiorców, 

w tym sektora rolnego w zakresie zwiększania 

wartości dodanej działalności gospodarczej, np. 

poprzez rozwój przetwórstwa rolnego, 

produktów lokalnych, regionalnych, 

ekologicznych.  

• Mała powierzchnia dostępnych terenów 

inwestycyjnych w przestrzeni powiatu, 

ograniczająca rozwój funkcji gospodarczej.   

• Ciągłe braki w rozwoju infrastruktury sieciowej, w 

tym kanalizacji oraz gazu, utrudniające rozwój 

gospodarczy oraz rozwój funkcji mieszkaniowej.  

• Niska rozpoznawalność oferty turystycznej 

powiatu, w tym brak produktów turystycznych 

oraz wypromowania atrakcji turystycznych 

mogących być wizytówką powiatu. 

• Ograniczona zdolność Powiatu Prudnickiego do 

realizacji działań rozwojowych, w tym działań 

o charakterze inwestycyjnym, ze względu na 

możliwości budżetu oraz uwarunkowania 

prawno-formalne.  

 

O umiarkowanym znaczeniu:  

• Występowanie długotrwałego bezrobocia oraz 

zjawisk hamujących aktywność zawodową 

i ekonomiczną mieszkańców, w tym 

powodowanych potrzebą pogodzenia opieki nad 

osobami zależnymi, przy jednoczesnym kurczeniu 

się liczby ludności w wieku produkcyjnym, 

odpływem migracyjnym młodych. 

• Niedostatecznie rozwinięta infrastruktura oraz 

usługi turystyczne. 

• Niska opłacalność funkcjonowania komunikacji 

zbiorowej, co pogłębia wykluczenie społeczne 

(w szczególności osób starszych, dzieci, 

młodzieży) ze względu na miejsce zamieszkania. 
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jak też czeskiej, w szczególności związany 

z turystyką aktywną (obszary górskie, turystyka 

piesza, rowerowa).  

 

 

Wyzwanie 6. Integrowanie wysiłków poszczególnych samorządów oraz Powiatu na rzecz ochrony 

środowiska i polityki klimatycznej. 

Oczekiwane rezultaty:  

• Rozwój odnawialnych źródeł energii,  

• Zmniejszenie emisji CO2,  

• Poprawa jakości powietrza, 

• Zwiększenie zdolności przestrzeni powiatu do retencjonowania i oszczędzania zasobów 

wodnych, 

• Poprawa stanu wód powierzchniowych i podziemnych.  

 

Spójność wyzwania z czynnikami rozwojowymi 

Atuty i potencjały rozwojowe Problemy i bariery rozwojowe 
O najistotniejszym znaczeniu:  

• Bardzo dobrze rozwinięte rolnictwo, bazujące na 

wysokim potencjale produkcji rolnej (bardzo 

dobre gleby, korzystny klimat), kształtujące 

potencjał ekonomiczny mieszkańców powiatu.  

• Dostęp do środków na dalszy rozwój 

i modernizację kraju oraz regionu w ramach 

funduszy europejskich na lata 2021-2027.  

 

O umiarkowanym znaczeniu:  

• Wsparcie z zakresu działań ekologicznych 

i środowiskowych, w szczególności dla rolnictwa, 

w ramach Europejskiego Zielonego Ładu.  

• Wsparcie i rozwój odnawialnych źródeł energii 

oraz dla działań na rzecz jakości powietrza 

atmosferycznego, których skutkiem będzie 

poprawa jakości powietrza na terenie powiatu. 

O najistotniejszym znaczeniu:  

• Ciągłe braki w rozwoju infrastruktury sieciowej, 

w tym kanalizacji oraz gazu, utrudniające rozwój 

gospodarczy oraz rozwój funkcji mieszkaniowej.  

 

O umiarkowanym znaczeniu:  

• Degradacja przestrzenno-funkcjonalna oraz 

techniczna miejscowości, w szczególności miast  

w zakresie stanu zasobów mieszkaniowych, 

w tym relatywnie niskie na tle kraju i regionu 

wskaźniki budownictwa mieszkaniowego.   

• Zły stan powietrza atmosferycznego, potęgowany 

przez rozwiązania techniczne w zakresie 

ogrzewania budynków oraz niską świadomość 

ekologiczną.  

• Niekorzystne efekty zmian klimatu, skutkujące 

negatywnym oddziaływaniem na produktywność 

gospodarki rolnej, np. wskutek długotrwałych 

suszy, ulewnych deszczy 
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Przekrojowość wyzwań rozwojowych oraz rola struktur Powiatu Prudnickiego 

Wyzwanie rozwojowe 
Sfera 

środowiskowa 

Sfera 

społeczna 

Sfera 

gospodarcza 
Rola Powiatu Uzasadnienie roli Powiatu 

Wyzwanie 1. Przystosowanie się zmian jakie spowoduje sytuacja 

demograficzna. 
   Duża 

Zasadnicza rola Powiatu dotyczy 

kształtowania systemu kształcenia oraz 

wspierania rozwoju infrastrukturalnego.   

Powiat jest organem prowadzącym kilku 

instytucji powiatowego systemu pomocy 

społecznej oraz opieki zdrowotnej.  

Wyzwanie 2. Wzmocnienie potencjału powiatu, który wpływać 

będzie na decyzje osób młodych dotyczące wyboru miejsca 

zamieszkania, w szczególności poprzez zwiększenie szans na 

pozostanie młodych na lokalnym rynku pracy, podnoszenie jakości 

kształcenia i powiązanie go z wymiarem gospodarczym. 

   Duża 

Zasadnicza rola Powiatu dotyczy 

kształtowania systemu kształcenia oraz 

wspierania rozwoju infrastrukturalnego.  

W strukturach powiatu działa Powiatowy 

Urząd Pracy, realizujący działania na rzecz 

aktywności na rynku pracy.   

Wyzwanie 3. Wzrost aktywności ekonomicznej mieszkańców 

powiatu oraz kształtowanie rozwiązań zabezpieczających deficyt 

kadr, w tym kadr usług publicznych. 

   Umiarkowana 

Urząd Pracy, realizujący działania na rzecz 

aktywności na rynku pracy.   

Wyzwanie 4. Ewolucja polityki społecznej, w tym dostosowanie jej 

do potrzeb starzejącego się społeczeństwa. 
   Duża 

Powiat jest organem prowadzącym kilku 

instytucji powiatowego systemu pomocy 

społecznej oraz opieki zdrowotnej 

Wyzwanie 5. Integrowanie wysiłków poszczególnych samorządów 

oraz Powiatu na rzecz rozwoju aktywności gospodarczej. 
   Umiarkowana 

Zasadnicza rola Powiatu dotyczy 

kształtowania systemu kształcenia oraz 

wspierania rozwoju infrastrukturalnego.  

Powiat może być ponadlokalnym 

moderatorem działań na rzecz rozwoju 

aktywności gospodarczej.  

Wyzwanie 6. Integrowanie wysiłków poszczególnych samorządów 

oraz Powiatu na rzecz ochrony środowiska i polityki klimatycznej. 
   Mała 

Rola Powiatu ogranicza się do działań 

edukacyjnych i doradczych. Powiat może 

realizować własne działania inwestycyjne 

w odniesieniu do obiektów powiatowych.  

Źródło: opracowanie własne
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4. Wizja, misja, cele 
 

Wizja i misja to kluczowe elementy struktury strategicznej. Wizja jest określeniem oczekiwanej 

przyszłości, tj. obrazem powiatu prudnickiego po zrealizowaniu szeregu przedsięwzięć projektowych, 

działań, zamierzeń. 

Wizja określa najważniejsze kwestie przemian, jakie powinny zajść w przestrzeni powiatu 

prudnickiego. Z wizji kształtują się główne cele strategiczne, stanowiące jej rozwinięcie.  

Wizja Powiatu Prudnickiego w 2030 roku 

Powiat prudnicki to partnerska wspólnota samorządowa, aktywna 

gospodarczo oraz społecznie, rozwijająca się w oparciu o lokalne specjalizacje, 

wysoką jakość usług publicznych, innowacje społeczne i środowisko.  

Powiat prudnicki dysponuje atrakcyjnym rynkiem pracy, dostosowanym do potrzeb  i oczekiwań 

mieszkańców, jak też przedsiębiorców. Wzmocnienie potencjału lokalnej gospodarki nastąpiło 

poprzez wspieranie istniejących już przedsiębiorstw, w szczególności tych, które posiadają potencjał 

i ambicje do rozwoju. W powiecie prudnickim pojawili się nowi inwestorzy, w tym tacy którzy 

wspierają tworzenie lokalnych obiegów gospodarczych w sektorze rolnym. Przestrzeń powiatu 

prudnickiego jest otwarta na nieduże inwestycje i pomysły przedsiębiorców a podmioty publiczne 

wspierają rozwój przedsiębiorczości. Podnoszenie konkurencyjności gospodarki powiatu 

w większym stopniu opiera się na innowacjach.  

 O atrakcyjności życia w powiecie prudnickim decydują wysokiej jakości usługi publiczne. Szczególną 

rolę w rozwoju społecznym powiatu pełnią instytucje kultury oraz oświatowe, jak też pomocy 

społecznej, które tworzą i wdrażają innowacje społeczne. Kształtowanie jakości życia związane jest 

z podnoszeniem jakości usług publicznych, ich dostępności, zarówno przestrzennej, jak też dla 

wybranych grup społecznych. Mocną stroną powiatu jest czyste środowisko.  

Powiat charakteryzuje się partnerskich podejściem do zarządzania rozwojem lokalnym, w oparciu 

o porozumienia sieci partnerskich powiązań wykraczających poza granice powiatu. Istotą 

partnerstwa jest wzajemne zaufanie, które jest przejawem kapitału społecznego.  

 

Misja oznacza natomiast fundamentalną przyczynę istnienia. W przypadku powiatu, który należy 

traktować jako „społeczność lokalną, zamieszkującą przestrzeń powiatu prudnickiego”, będzie to wyraz 

społecznych dążeń i aspiracji mieszkańców, który realizowany powinien być za pośrednictwem 

powołanych do życia instytucji oraz działających organizacji.  

Zasadniczo misja składa się z dwóch podstawowych elementów. Pierwszym jest nadrzędna ideologia, 

fundament istnienia, który raz zdefiniowany nie powinien być zmieniany. Drugi element to wartości, 

jakimi się dany podmiot, w tym przypadku powiat, będzie się kierować, przy realizacji swoich celów.    
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Misja Powiatu  

Misją Powiatu Prudnickiego jest zwiększanie szans indywidualnego rozwoju 

swoich mieszkańców w oparciu o wzajemne zaufanie, rozwiązywanie 

problemów w sposób kompleksowy, orientowanie się na przyszłość oraz 

współdziałanie.   

W misji podkreślono istotne dla rozwoju powiatu wartości:  

• Traktowanie całej przestrzenie powiatu prudnickiego jako wspólnego miejsca realizacji 

podstawowych potrzeb ludzi,  

• Rozwiązywanie problemów w sposób kompleksowy, a nie tylko spełnianie funkcji, 

• Orientacja na przyszłość – czyli oparcie zarządzania o cele bardzo długoterminowe, do 

których dąży się konsekwentnie, 

• Współdziałanie – poszukiwanie partnerów, a nie konkurentów. 

 

Cele strategiczne zdefiniowano w odniesieniu do trzech wymiarów rozwoju, płynących z wizji 

(gospodarka, jakość życia oraz współpraca). Rozwinięciem celów są priorytety.  

1. Cel strategiczny: Powiatu Prudnicki obszarem aktywnym gospodarczo.  

1.1. Cel priorytetowy: Rozwinięty rynek pracy w przestrzeni Powiatu Prudnickiego.  

1.2. Cel priorytetowy: Zwiększona dynamika rozwoju gospodarczego.  

2. Cel strategiczny: Powiat Prudnicki obszarem wysokiej jakości życia.  

2.1. Cel priorytetowy: Aktywna wspólnota lokalna. 

2.2. Cel priorytetowy: Wysoka jakość usług publicznych.  

2.3 Cel priorytetowy: Dobry stan środowiska.  

3. Cel strategiczny: Powiat Prudnicki zarządzany w sposób partycypacyjny oraz partnerski. 

3.1. Cel priorytetowy: Rozwinięta partnerska struktura zarządzania Powiatem Prudnickim. 

Struktura wizji, misji, celów i priorytetów nawiązuje bezpośrednio do wyzwań rozwojowych. 

Powiązania celów i priorytetów wskazuje na spójność z wyzwaniami rozwojowymi. Wybrane priorytety 

mają charakter przekrojowy, co oznacza, że oddziałują na wiele wymiarów rozwojowych. Powiązanie 

celów i priorytetów z wyzwaniami wskazuje na konieczność integrowania działań i efektów.  
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Tabela 3. Powiązania celów rozwoju i priorytetów z wyzwaniami rozwojowymi 

Cele strategiczne Priorytety rozwoju 
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1. Cel strategiczny: Powiatu Prudnicki 
obszarem aktywnym gospodarczo. 

1.1. Cel priorytetowy: Rozwinięty rynek pracy w przestrzeni 
Powiatu Prudnickiego. 

(+) +   (+)  

1.2. Cel priorytetowy: Zwiększona dynamika rozwoju 
gospodarczego. 

(+) (+) +  (+)  

2. Cel strategiczny: Powiat Prudnicki 
obszarem wysokiej jakości życia. 

2.1. Cel priorytetowy: Aktywna wspólnota lokalna. (+)  (+) +   

2.2. Cel priorytetowy: Wysoka jakość usług publicznych. + (+)  +   

2.3 Cel priorytetowy: Dobry stan środowiska. (+) (+)   (+) + 

3. Cel strategiczny: Powiat 

Prudnicki zarządzany w sposób 

partycypacyjny oraz partnerski 

3.1. Cel priorytetowy: Rozwinięta partnerska struktura 
zarządzania Powiatem Prudnickim. 

(+) (+) (+) (+) + (+) 

Źródło: opracowanie własne, gdzie + oznacza powiązania bezpośrednie zaś (+) powiązania pośrednie 
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Tabela 4. Struktura celów Strategii  

Cele strategiczne Cele priorytetowe Cele szczegółowe 

1. CEL STRATEGICZNY: POWIAT PRUDNICKI 
OBSZAREM AKTYWNYM GOSPODARCZO 

1.1 Cel priorytetowy: Rozwinięty rynek pracy w 
przestrzeni Powiatu Prudnickiego 

1.1.1. Dostosowanie kształcenia do potrzeb 
lokalnego i regionalnego rynku pracy 

1.1.2. Integracja działań szkół, przedsiębiorstw, 
organizacji wsparcia biznesu i instytucji rynku pracy 

1.2 Cel priorytetowy: Zwiększona dynamika rozwoju 
gospodarczego 

1.2.1. Rozwój stref aktywności gospodarczej w 
Powiecie Prudnickim 

1.2.2. Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości w 
Powiecie Prudnickim 

1.2.3. Wspieranie rozwoju konkurencyjności 
obszarów wiejskich 

1.2.4. Budowa i promocja oferty turystycznej w 
oparciu o zintegrowane produkty turystyczne oraz 

markę turystyczną 

2. CEL STRATEGICZNY: POWIAT PRUDNICKI 
OBSZAREM WYSOKIEJ JAKOŚCI ŻYCIA 

2.1 Cel priorytetowy: Aktywna wspólnota lokalna 

2.1.1. Kształtowanie wysokiej jakości edukacji i 
wychowania 

2.1.2. Wspieranie budowy społeczeństwa 
obywatelskiego 

2.2 Cel priorytetowy: Wysoka jakość usług 
publicznych 

2.2.1. Poprawa dostępności komunikacyjnej 
i transportowej powiatu prudnickiego 

2.2.2. Rozwój infrastruktury społecznej 

2.2.3. Poprawa dostępności i jakości świadczenia 
usług publicznych 

2.2.4. Kształtowanie oferty usług publicznych 
przyjaznych rodzinie 

2.3 Cel priorytetowy: Dobry stan środowiska 

2.3.1. Zachowanie i ochrona środowiska 

2.3.2. Poprawa ładu przestrzennego oraz 

rewitalizacja terenów zdegradowanych 

3. CEL STRATEGICZNY: POWIAT PRUDNICKI 
ZARZĄDZANY W SPOSÓB PARTYCYPACYJNY ORAZ 

PARTNERSKI 

3.1. Cel priorytetowy: Rozwinięta partnerska 
struktura zarządzania Powiatem Prudnickim 

3.1.1. Inicjowanie i prowadzenie partnerskiej 
współpracy na rzecz rozwoju Powiatu Prudnickiego 

3.1.2. Wzmacnianie potencjału kapitału społecznego 
Powiatu Prudnickiego 
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5. Priorytety, cele szczegółowe i kierunki działań 
 

1. CEL STRATEGICZNY: POWIAT PRUDNICKI OBSZAREM AKTYWNYM GOSPODARCZO 

 

1.1 Cel priorytetowy: Rozwinięty rynek pracy w przestrzeni Powiatu Prudnickiego 

Cel szczegółowy Działania 

1.1.1. Dostosowanie kształcenia 

do potrzeb lokalnego 

i regionalnego rynku pracy 

 

1. Dostosowanie kierunków kształcenia zawodowego, do 

prognozowanych zmian na rynku pracy. 

2. Wsparcie i promocja nowych oraz zachowanie 

ginących zawodów, rozwijających rynek pracy. 

3. Wsparcie wchodzenia na rynek pracy osób mających 

utrudniony do niego dostęp (np. osoby 

niepełnosprawne, starsze, długotrwale bezrobotne 

itp.). 

4. Wspieranie doradztwa zawodowego, w tym 

współpracy pomiędzy doradcami zawodowymi, PUP 

oraz szkołami.  

5. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy 

w powiecie prudnickim. 

1.1.2. Integracja działań szkół, 

przedsiębiorstw, organizacji 

wsparcia biznesu i instytucji 

rynku pracy 

1. Wspieranie współpracy szkół, przedsiębiorstw, 

organizacji wsparcia biznesu i instytucji rynku pracy. 

2. Określenie zasad i celów współpracy szkół, 

przedsiębiorstw, organizacji wsparcia biznesu 

i instytucji rynku pracy. 

3. Projekty współpracy szkół i placówek oświatowych 

z przedsiębiorcami i pracodawcami.  

4. Organizacja kształcenia praktycznego 

uwzględniającego staże, praktyki zawodowe 

u pracodawców krajowych i zagranicznych.  

5. Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów.  

6. Promowanie równych szans na rynku pracy oraz 

aktywnego uczestnictwa i zwiększania szans na 

zatrudnienie.  

 

1.2 Cel priorytetowy: Zwiększona dynamika rozwoju gospodarczego 

Cel szczegółowy Zadania 

1.2.1. Rozwój stref aktywności 

gospodarczej w Powiecie 

Prudnickim 

1. Promocja gospodarcza i promocja pracodawców 

z Powiatu Prudnickiego.  
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1.2.2. Wspieranie rozwoju 

przedsiębiorczości w Powiecie 

Prudnickim 

1. Opracowanie i wdrożenie pakietu ułatwień dla rozwoju 

przedsiębiorczości, w tym mechanizmów 

wspierających rozwój i dojrzewanie firm. 

2. Wparcie tworzenia nowych firm, w tym przez 

dofinansowanie rozpoczęcia nowej działalności. 

3. Wspieranie i realizacja wspólnych projektów na rzecz 

rozwoju przedsiębiorczości. 

4. Wspieranie tworzenia powiązań gospodarczych 

(klastry) oraz specjalizacji regionu. 

5. Wspieranie rozwoju gospodarki senioralnej.  

1.2.3. Wspieranie rozwoju 

konkurencyjności obszarów 

wiejskich 

1. Marketing produktu lokalnego (wsparcie procesów 

„wchodzenia” na rynek, produkcji oraz sprzedaży). 

2. Wsparcie tworzenia lokalnych obiegów gospodarczych 

wykorzystujących produkty lokalne (wparcie 

inwestorów w zakresie przetwórstwa rolnego). 

3. Podnoszenie potencjału kształcenia w zawodach 

rolniczych.  

4. Tworzenie warunków do wykorzystania i rozwoju 

energii odnawialnej. 

5. Wspieranie organizacji działających na rzecz rozwoju 

rolnictwa.  

1.2.4. Budowa i promocja 

 oferty turystycznej w oparciu  

o zintegrowane produkty 

turystyczne oraz markę 

turystyczną 

1. Identyfikacja i kreacja wspólnych produktów 

turystycznych. 

2. Modernizacja i rozwój infrastruktury turystycznej, 

w tym szlaków turystycznych, rowerowych, pieszych 

oraz wsparcie rozwoju bazy turystycznej 

(infrastruktura hotelowa, gastronomiczna, 

paraturystyczna). 

3. Przygotowanie i realizacja koncepcji ścieżek 

rowerowych województwa opolskiego.  

4. Promocja i informacja turystyczna oraz kulturalna (np. 

aplikacja mobilna, CIT). 

5. Działania na rzecz poprawy i zachowania jakości oraz 

spójności usług w sferze turystycznej, w tym: integracja 

i certyfikacja usług, infrastruktury turystycznej, 

narzędzi promocji turystycznej. 

6. Promowanie i wspieranie imprez (szczególnie o zasięgu 

transgranicznym) z zakresu kultury, edukacji, 

przedsiębiorczości, rynku pracy, ochrony zdrowia. 
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2. CEL STRATEGICZNY: POWIAT PRUDNICKI OBSZAREM WYSOKIEJ JAKOŚCI ŻYCIA 

 

2.1 Cel priorytetowy: Aktywna wspólnota lokalna 

Cele szczegółowe Zadania 

2.1.1. Kształtowanie wysokiej 

jakości edukacji i wychowania 

 

1. Realizacja programów wspierających osoby dotknięte 

wykluczeniem społecznym i ubóstwem.  

2. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży 

ze środowisk zagrożeniem wykluczeniem społecznym 

i dotknięte ubóstwem, poprzez programy stypendialne 

i projekty rozwojowe.  

3. Rozwój kwalifikacji i umiejętności kadry pedagogicznej. 

4.  Programy stypendialne dla dzieci i młodzieży 

szczególnie uzdolnionej.  

5. Specjalistyczna diagnostyka psychologiczno-

pedagogiczna i wsparcie dla uczniów ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi.  

6. Promowanie i wspieranie zdrowego i aktywnego trybu 

życia. 

7. Rozwój kształcenia ustawicznego.  

8. Promowanie lokalnego patriotyzmu oraz budowanie 

tożsamości wśród mieszkańców Powiatu Prudnickiego. 

9. Wspieranie rozwoju wysokiej jakości edukacji od 

przedszkola do szkół ponadpodstawowych. 

10.  Rozwój edukacji ekologicznej na wszystkich szczeblach 

kształcenia.   

11. Tworzenie transgranicznych programów 

edukacyjnych.  

12. Fakultatywne wprowadzanie edukacji w zakresie 

kompetencji językowych – j. czeski.   

13. Zapewnienie stabilności zatrudnienia w wymiarze 

edukacji.  

2.1.2. Wspieranie budowy 

społeczeństwa obywatelskiego 

 

 

1. Wsparcie rozwoju i integracja organizacji 

pozarządowych. 

2. Rozwój mechanizmów ekonomii społecznej, w tym 

rozwój spółdzielni socjalnych, centrów integracji 

społecznych. 

3. Wspieranie rozwoju wolontariatu m. in. poprzez jego 

promocję, wsparcie dobrych praktyk, działania 

edukacyjne. 

4. Inicjowanie działań integrujących aktywność 

obywatelską (np. inicjatywa lokalna). 

5. Wykorzystanie potencjału społecznego seniorów - 

centra integracji dla seniorów. 
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6. Wykorzystanie potencjału młodych - utworzenie 

i wspieranie działalności młodzieżowych rad powiatu. 

7. Promowanie i rozwój rodzinnych form pieczy 

zastępczej. 

 

2.2 Cel priorytetowy: Wysoka jakość usług publicznych 

Cel szczegółowy Zadania 

2.2.1. Poprawa dostępności 

komunikacyjnej i transportowej 

powiatu prudnickiego 

1. Działania na rzecz realizacji inwestycji drogowych, 

w tym budowy, przebudowy, remontów przepraw 

mostowych i innych obiektów inżynieryjnych oraz 

budowa obwodnicy Głogówka i obwodnicy wschodniej 

Prudnika. 

2. Zrównoważony rozwój infrastruktury drogowej 

i okołodrogowej (oświetlenie, chodniki, przejścia dla 

pieszych).  

3. Modernizacja i budowa infrastruktury drogowej,  

z uwzględnieniem terenów inwestycyjnych.  

4. Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów 

rekreacyjnych i turystycznych (komunikacja publiczna, 

infrastruktura drogowa, parkingowa).  

5. Tworzenie spójnego systemu sieci ścieżek 

rowerowych, pieszych, konnych w tym poprzez 

budowę, przebudowę, remont infrastruktury dla ruchu 

rowerowego i pieszego oraz oznakowanie.   

6. Modernizacja gruntowych dróg rolnych. 

7. Optymalizacja rozkładu jazdy do potrzeb mieszkańców  

(np. zakładów pracy, szkół). 

2.2.2. Rozwój infrastruktury 

społecznej 

1. Rozbudowa, modernizacja infrastruktury edukacyjnej,  

w tym pod kątem potrzeb osób niepełnosprawnych.  

2. Rozbudowa modernizacja infrastruktury sportowej, 

kulturalnej i rekreacyjnej.  

3. Wspieranie rozwoju jednostek ochrony zdrowia.  

4. Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia. 

5. Zapewnienie  kompleksowości  udzielanych świadczeń 

opieki zdrowotnej. 

6. Rozwój informatyczny jednostek pomocy społecznej 

i opieki zdrowotnej.  

7. Współpraca i tworzenie warunków dla zaspokajania 

potrzeb w zakresie tworzenia i rozwijania miejsc opieki 

nad dziećmi, seniorami oraz osobami 

niepełnosprawnymi.  

8. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury pomocy 

społecznej. 
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9. Wspieranie działalności warsztatów terapii zajęciowej.  

10. Likwidacja barier architektonicznych, społecznych 

i komunikacyjnych.  

2.2.3. Poprawa dostępności  

i jakości świadczenia usług 

publicznych 

1. Rozwój i wdrożenie systemu e-usług. 

2. Poprawa bezpieczeństwa publicznego, w tym 

modernizacja i remont obiektów Straży Pożarnej, 

Policji, wymiana modernizacja pojazdów i  sprzętu 

ratowniczo gaśniczego oraz informatycznego 

i telekomunikacyjnego wg obowiązujących 

normatywów czasookresu użytkowania. 

3. Wdrażanie skoordynowanych programów w zakresie 

profilaktyki chorób cywilizacyjnych. 

2.2.4. Kształtowanie oferty usług 

publicznych przyjaznych rodzinie 

1. Wzmacnianie systemu wsparcia dla rodzin m.in 

poprzez integrację działań systemu pomocy 

społecznej, wdrażanie dobrych praktyk, wymianę 

wiedzy i doświadczeń.  

2. Wspieranie działań na rzecz promocji i funkcjonowania 

karty seniora.  

3. Stworzenie programu wsparcia dla osób kończących 

edukację. 

 

2.3 Cel priorytetowy: Dobry stan środowiska 

Cel szczegółowy Zadania  

2.3.1. Zachowanie i ochrona 

środowiska 

 

1. Eliminacja niskiej emisji m. in poprzez budowę, 

modernizację kotłowni lokalnych oraz modernizację, 

rozbudowę infrastruktury ciepłowniczej 

i energetycznej obiektów powiatowych.  

2. Wdrażanie niskoemisyjnych i energooszczędnych 

technologii w obiektach użyteczności publicznych.  

3. Działania na rzecz poprawy energooszczędności 

poprzez termomodernizację obiektów użyteczności 

publicznej.   

4. Promocja i wspieranie rozwoju gospodarki 

niskoemisyjnej na terenie powiatu. 

5. Podejmowanie działań zwiększających świadomość 

społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska 

i ekologii.   

6. Realizacja zadań wynikających z obowiązków ochrony 

przyrody – w szczególności na obszarach 

podlegających ochronie.  

7. Realizacja działań dot. ochrony przed zagrożeniami 

naturalnymi, wynikającymi m. in. ze zmian klimatu. 
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2.3.2. Poprawa ładu 

przestrzennego oraz 

rewitalizacja terenów 

zdegradowanych 

 

1. Współpraca i integracja planowania przestrzennego. 

2. Rozwój e-usługi w zakresie dostępu do usług 

publicznych, w tym: zasobów geodezyjnych 

i kartograficznych powiatu prudnickiego. 

3. Renowacja zabytków, rewitalizacja terenów 

zdegradowanych, przestrzeni i tworzenie miejsc 

atrakcyjnych dla mieszkańców i turystów.  

4. Tworzenie atrakcyjnych przestrzeni publicznych, w tym 

terenów zieleni, parków, placów zabaw, siłowni 

zewnętrznych etc. – we współpracy ze społecznością 

lokalną. 

5. Poprawa stanu technicznego obiektów we władaniu 

Powiatu Prudnickiego.  

 

3. CEL STRATEGICZNY: POWIAT PRUDNICKI ZARZĄDZANY W SPOSÓB PARTYCYPACYJNY 

ORAZ PARTNERSKI 

 

3.1. Cel priorytetowy: Rozwinięta partnerska struktura zarządzania Powiatem Prudnickim 

Cel szczegółowy Zadania  

3.1.1. Inicjowanie i prowadzenie 

partnerskiej współpracy na rzecz 

rozwoju Powiatu Prudnickiego 

1. Inicjowanie, kontynuowanie i prowadzenie współpracy 

lokalnej ukierunkowanej na rozwiązywanie istotnych 

problemów Powiatu Prudnickiego, w szczególności na 

rzecz zahamowania depopulacji oraz zwiększania 

aktywności gospodarczej, np. poprzez tworzenie  grup 

roboczych, skupiających przedstawicieli instytucji 

publicznych oraz podmiotów prywatnych.  

2. Inicjowanie, kontynuowanie i prowadzenie współpracy 

transgranicznej, w szczególności ukierunkowanej na 

wzmacnianie potencjału gospodarczego oraz 

podnoszenie jakości życia, ochrony zdrowia w tym m. 

in. przyciąganie nowych inwestycji, rozwój turystyki, 

sportu, oświaty, kultury oraz wzmocnienie współpracy 

instytucjonalnej. 

3. Aktywne uczestnictwo reprezentacji powiatu 

prudnickiego w tworzeniu i realizacji ponadlokalnych 

polityk rozwoju, w szczególności w ramach Subregionu 

Południowego, Euroregionu Pradziad, Związku 

Powiatów Polskich, Partnerstwa Nyskiego jak też 

Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego. 

4.  Stymulowanie współpracy międzynarodowej na 

płaszczyźnie stosunków dwustronnych 

i wielostronnych z samorządami partnerskimi.  
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5. Rozwój współpracy jednostek oświatowych, pomocy 

społecznej oraz służb i straży z partnerami (Ukraina, 

Czechy, Norwegia). 

6. Optymalizacja procesów zarządzania oraz 

funkcjonowania instytucji publicznych.  

7. Wzmacnianie potencjału kadr instytucji publicznych 

Powiatu Prudnickiego. 

3.1.2. Wzmacnianie potencjału 

kapitału społecznego Powiatu 

Prudnickiego 

1. Budowa koncepcji modelu partycypacji społecznej 

w procesie decyzyjnym w zakresie redystrybucji części 

środków budżetowych (inicjatywa lokalna). 

2. Wzmacnianie potencjału organizacji pozarządowych.  

3. Inicjowanie i wdrażanie innowacji społecznych, 

w szczególności w oparciu o potencjału instytucjonalny 

oraz organizacji pozarządowych powiatu prudnickiego.  

4. Poszukiwanie i kształcenie liderów lokalnych. 
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6.  System zarządzania 
 

6.1. Wdrażanie 
 

Opracowanie i przyjęcie Strategii rozpoczynają istotny etap procesu wdrażania. Proces wdrażania 

Strategii zależny będzie od działań podejmowanych, a proces realizacji Strategii – od procedur 

gwarantujących jej realizację oraz od organizacji prac nad Strategią, czyli podziału obszarów 

odpowiedzialności za realizację Strategii. 

Strategia Rozwoju Powiatu Prudnickiego to nie tylko dokument wskazujący działania jakie powinny być 

podejmowane przez Zarząd Powiatu oraz jednostki organizacyjne powiatu. W konstrukcji Strategii 

przyjęto zasadę komplementarności podejmowanych działań a sukces realizacji Strategii zależy od 

zaangażowania i współdziałania na wielu wymiarach.  

Istotną rolę w realizacji Strategii pełnić będą instytucje publiczne prowadzone zarówno przez Powiat, 

w szczególności jednostki oświatowe, kulturalne, rekreacji i wypoczynku, pomocy społecznej, opieki 

zdrowotnej oraz wspierające kształtowanie rynku pracy.  

Naturalnym partnerem przy realizacji Strategii będą przedsiębiorcy oraz ich związki oraz samorządy 

gminne. Strategia stawia sobie za cel zwiększenie kapitału społecznego. Istotnym partnerem w tym 

procesie przemian będą organizacje pozarządowe.  

Dla powodzenia wdrożenia Strategii należy przyjąć tzw. zasadę partnerstwa, czyli współpracę 

poszczególnych aktorów rozwoju (instytucji samorządowych, organizacji społecznych, przedstawicieli 

mieszkańców, przedsiębiorców, w tym potencjalnych beneficjentów) oraz zasadę partycypacji 

społecznej, czyli prowadzenie dialogu społecznego pomiędzy różnymi podmiotami na terenie powiatu 

w zakresie wdrażania Strategii rozwoju.  

 

6.2. Ramy finansowe i źródła finansowania 
 

Potencjalne źródła finansowania działań ujętych w Strategii Rozwoju Powiatu Prudnickiego: 

• środki budżetu Powiatu, 

• środki Unii Europejskiej – fundusze europejskie dostępne w ramach Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Społecznego,  

• inne fundusze zewnętrzne – np. fundusze norweskie i fundusze Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego, 

• środki budżetu państwa – przewidziane na współfinansowanie projektów lub jako niezależne 

źródło finansowania, 

• środki budżetu samorządu województwa – na współfinansowanie projektów lub jako 

niezależne źródło finansowania, 

• środki budżetów gmin – na współfinansowanie projektów lub jako niezależne źródło 

finansowania, 

• inne środki publiczne, np. fundusze celowe,  
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• środki prywatne, np. przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, mieszkańców. 

 

6.3. Oczekiwane rezultaty planowanych działań 
 

System monitoringu stworzony został z myślą o stałej obserwacji zmian zachodzących w przestrzeni 

Powiatu Prudnickiego, które można powiązać z zakresem prowadzonej interwencji publicznej.  

System monitoringu opiera się na następujących danych: 

• Wskaźniki produktu – odnoszące się do priorytetów. Jest to swoista lista sprawdzająca, 

odnosząca się do działań, projektów, inwestycji, przedsięwzięć, które podejmowane będą 

przez lub z inicjatywy Powiatu Prudnickiego. Lista wskaźników produktu umożliwia faktyczne 

śledzenie postępów realizacji Strategii. Punktem wyjścia będą dane dla 2021 roku. Kluczowe 

dla pomiaru w oparciu o wskaźniki produktu będzie zorganizowanie systemu pozyskiwania 

danych pochodzących z rozproszonego systemu. Jednocześnie przy doborze wskaźników 

kierowano się zasadą możliwości pozyskania danych przez zasoby powiatu. Większość 

wskaźników to faktycznie dane i informacje nt. realizowanych inwestycji i projektów przez 

Powiat. Dane pochodzić będą z różnych wydziałów i instytucji, dlatego ważne jest zbudowanie 

wewnętrznego systemu komunikacji.  

• Wskaźniki rezultatu – odnoszące się do wyzwań rozwojowych i oceniające oczekiwane efekty 

realizacji Strategii, analizowane na etapie oceny śródokresowej, tj. po 2025 roku oraz na etapie 

oceny końcowej, tj. po 2030 roku. 

Tabela 5. Ocena rezultatów realizacji Strategii 

Rezultat Oczekiwany trend Wskaźniki lub sposoby oceny 

Rozwój przedsiębiorczości Wzrost  ▪ Wskaźnik liczby osób 

prowadzących działalność 

gospodarczą w relacji do liczby 

mieszkańców.  

Podtrzymanie konkurencyjności 

gospodarki powiatu poprzez 

zapewnienie kadr na rynku pracy 

Dalszy wzrost 

aktywności 

gospodarczej.  

▪ Wskaźnik liczby podmiotów 

w REGON, 

▪ Wskaźniki bezrobocia wśród 

osób młodych, 

▪ Wskaźniki długotrwałego 

bezrobocia,  

▪ Ocena jakościowa rynku pracy 

(raporty/ informacje PUP). 

Wzrost liczby osób korzystających 

z oferty turystycznej 

Wzrost  ▪ Wskaźnik liczby osób 

korzystających z noclegów 

w relacji do liczby mieszkańców.  

Wzrost liczby podmiotów 

gospodarczych działających 

w branżach związanych z turystyką 

i czasem wolnym 

Wzrost  ▪ Wskaźnik liczby podmiotów 

w REGON w sekcjach 

związanych z gastronomią 

i zakwaterowaniem.  

Rozwój produktów lokalnych, 

regionalnych i ekologicznych 

Wzrost  ▪ Liczba zarejestrowanych 

produktów tradycyjnych 

i regionalnych (źródło: dane 
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Rezultat Oczekiwany trend Wskaźniki lub sposoby oceny 

Ministerstwo Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi)  

Podtrzymanie wzrostu dochodów 

samorządów lokalnych, w tym 

powiatu 

Wzrost dochodów 

własnych samorządów 

lokalnych.  

▪ Wskaźniki dochodów własnych 

samorządów. 

 

Ochrona środowiska Poprawa lub 

zachowanie dobrego 

stanu środowiska  

▪ Dane nt. stanu środowiska 

prezentowane w rocznych 

ocenach stanu środowiska 

w województwie opolskim.  

Rozwój odnawialnych źródeł energii Wzrost  ▪ Liczba zrealizowanych 

inwestycji z zakresu OZE (dane 

dot. instytucji powiatowych).  

Zmniejszenie emisji CO2 Spadek  ▪ Syntetyczna informacja nt. 

spadku emisji CO2 w wyniku 

inwestycji zrealizowanych 

w obiektach powiatowych. 

Podniesienie jakości kształcenia 

zawodowego oraz dostosowanie 

systemu kształcenia do potrzeb rynku 

pracy 

Wzrost  ▪ Liczba szkół powiatu 

współpracujących 

z przedsiębiorcami przy 

realizacji programów 

kształcenia. 

Zwiększenie dostępności do usług 

opieki zdrowotnej 

Wzrost  ▪ Wskaźnik kadr medycznych 

w relacji do liczby mieszkańców.   

Rozwój powiatowego systemu 

pomocy społecznej 

Wzrost  ▪ Ocena jakościowa (wywiady/ 

rozmowy z ekspertami) systemu 

pomocy społecznej w powiecie.  

Podniesienie efektywności zarządzania 

powiatem 

Wzrost  ▪ Osiągnięcie pozytywnych 

wskaźników relacji zadłużenia 

do nadwyżki dochodów 

bieżących.  

Poprawa jakości i dostępności usług 

publicznych 

Wzrost  ▪ Liczba e-usług. 

▪ Liczba instytucji powiatu 

z poprawionym dostępem.  

 

Tabela 6. Wskaźniki produktu  

Cel  Wskaźniki lub sposoby oceny 

1. CEL STRATEGICZNY: POWIAT PRUDNICKI OBSZAREM WYSOKIEJ JAKOŚCI ŻYCIA 

Liczba kierunków kształcenia realizowana na 

potrzeby lokalnego i regionalnego rynku pracy 

▪ Dane Wydziału Oświaty i Zdrowia  

Liczba szkół współpracujących z przedsiębiorcami  ▪ Dane Wydziału Oświaty i Zdrowia 

Liczba wspartych pracodawców ▪ Dane PUP 

Liczba udzielonych dotacji na rozpoczęcie 

działalności gospodarczych 

▪ Dane PUP 

Liczba osób kształcących się w kierunkach 

związanych z rolnictwem  

▪ Dane Wydziału Oświaty i Zdrowia 

Liczba zrealizowanych kampanii i działań 

promujących ofertę turystyczną  

▪ Dane Referatu Pozyskiwania Środków 

Pozabudżetowych 
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Cel  Wskaźniki lub sposoby oceny 

2. CEL STRATEGICZNY: POWIAT PRUDNICKI OBSZAREM AKTYWNYM GOSPODARCZO 

Liczba wspartych osób w zakresie wyrównywania 

szans edukacyjnych  

▪ Dane Wydziału Oświaty i Zdrowia 

Liczba wspartych organizacji pozarządowych przez 

Powiat Prudnicki  

▪ Dane Wydziału Oświaty i Zdrowia 

Długość wspartych dróg powiatowych (budowy, 

przebudowy, modernizacje, remonty) 

▪ Dane Zarządu Dróg Powiatowych  

Liczba wspartych obiektów infrastruktury 

społecznej Powiatu  

▪ Dane Wydziału Administracji Budowlanej   

Liczba utworzonych e-usług  ▪ Dane Wydziału Organizacyjnego 

Liczba wspartych obiektów Powiatu z zakresu 

ochrony środowiska (OZE, termomodernizacja) 

▪ Dane Wydziału Administracji Budowlanej   

Liczba wspartych obiektów i przestrzeni 

publicznych Powiatu  

▪ Dane wydziału Administracji Budowlanej   

3. CEL STRATEGICZNY: POWIAT PRUDNICKI ZARZĄDZANY W SPOSÓB PARTYCYPACYJNY ORAZ PARTNERSKI 

Liczba wspólnych/partnerskich projektów 

zrealizowanych na obszarze Powiatu Prudnickiego 

▪ Dane Wydziału Organizacyjnego  

Wielkość pozyskanych zewnętrznych środków 

finansowych przez Powiat Prudnicki oraz jednostki 

organizacyjne 

▪ Dane Wydziału Finansowo-Budżetowego 
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7. Spójność Strategii z założeniami polityk krajowych 
i regionalnych 

 

7.1. Spójność Strategii rozwoju z założeniami polityk krajowych 
 

Tabela 7. Spójność założeń Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 oraz Strategii Rozwoju Powiatu 
Prudnickiego  

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030 
Powiązania wykazane w Strategii Rozwoju Powiatu 

Prudnickiego 

Cel szczegółowy 1 – Zwiększenie spójności rozwoju 

kraju w wymiarze społecznym, gospodarczym, 

środowiskowym i przestrzennym 

1.4. Przeciwdziałanie kryzysom na obszarach 

zdegradowanych 

1.5. Rozwój infrastruktury wspierającej dostarczanie 

usług publicznych i podnoszącej atrakcyjność 

inwestycyjną obszarów 

1. CEL STRATEGICZNY: POWIAT PRUDNICKI 

OBSZAREM AKTYWNYM GOSPODARCZO 

1.1 Cel priorytetowy: Rozwinięty rynek pracy 

w przestrzeni Powiatu Prudnickiego 

1.1.1 Dostosowanie kształcenia do potrzeb lokalnego 

i regionalnego rynku pracy 

1.1.2 Integracja działań szkół, przedsiębiorstw, 

organizacji wsparcia biznesu i instytucji rynku pracy 

1.2 Cel priorytetowy: Zwiększona dynamika rozwoju 

gospodarczego 

1.2.1 Rozwój stref aktywności gospodarczej 

w Powiecie Prudnickim 

1.2.2 Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości 

w Powiecie Prudnickim 

1.2.3 Wspieranie rozwoju konkurencyjności obszarów 

wiejskich 

1.2.4 Budowa i promocja oferty turystycznej 

w oparciu o zintegrowane produkty turystyczne oraz 

markę turystyczną 

2. CEL STRATEGICZNY: POWIAT PRUDNICKI 

OBSZAREM WYSOKIEJ JAKOŚCI ŻYCIA 

2.1 Cel priorytetowy: Aktywna wspólnota lokalna 

2.1.1 Kształtowanie wysokiej jakości edukacji 

i wychowania 

2.1.2 Wspieranie budowy społeczeństwa 

obywatelskiego 

2.2 Cel priorytetowy: Wysoka jakość usług 

publicznych 
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Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030 
Powiązania wykazane w Strategii Rozwoju Powiatu 

Prudnickiego 

2.2.1 Poprawa dostępności komunikacyjnej 

i transportowej powiatu prudnickiego 

2.2.2 Rozwój infrastruktury społecznej 

2.2.3 Poprawa dostępności i jakości świadczenia usług 

publicznych 

2.2.4 Kształtowanie oferty usług publicznych 

przyjaznych rodzinie 

2.3 Cel priorytetowy: Dobry stan środowiska 

2.3.1 Zachowanie i ochrona środowiska 

2.3.2 Poprawa ładu przestrzennego oraz rewitalizacja 

terenów zdegradowanych 

Cel szczegółowy 2 – Wzmacnianie regionalnych 

przewag konkurencyjnych 

2.1. Rozwój kapitału ludzkiego i społecznego 

2.2. Wspieranie przedsiębiorczości na szczeblu 

regionalnym i lokalnym 

2.3. Innowacyjny rozwój regionu i doskonalenie 

podejścia opartego na Regionalnych Inteligentnych 

Specjalizacjach 

 

1. CEL STRATEGICZNY: POWIAT PRUDNICKI 

OBSZAREM AKTYWNYM GOSPODARCZO 

1.1 Cel priorytetowy: Rozwinięty rynek pracy 

w przestrzeni Powiatu Prudnickiego 

1.1.1 Dostosowanie kształcenia do potrzeb lokalnego 

i regionalnego rynku pracy 

1.1.2 Integracja działań szkół, przedsiębiorstw, 

organizacji wsparcia biznesu i instytucji rynku pracy 

1.2 Cel priorytetowy: Zwiększona dynamika rozwoju 

gospodarczego 

1.2.1 Rozwój stref aktywności gospodarczej 

w Powiecie Prudnickim 

1.2.2 Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości 

w Powiecie Prudnickim 

1.2.3 Wspieranie rozwoju konkurencyjności obszarów 

wiejskich 

1.2.4 Budowa i promocja oferty turystycznej 

w oparciu o zintegrowane produkty turystyczne oraz 

markę turystyczną 

Cel szczegółowy 3 – Podniesienie jakości 

zarządzania i wdrażania polityk ukierunkowanych 

terytorialnie 

3.1. Wzmacnianie potencjału administracji na rzecz 

zarządzania rozwojem 

3.2. Wzmacnianie współpracy i zintegrowanego 

podejścia do rozwoju na poziomie lokalnym, 

regionalnym i ponadregionalnym 

3.3. Poprawa organizacji świadczenia usług 

publicznych 

3. CEL STRATEGICZNY: POWIAT PRUDNICKI 

ZARZĄDZANY W SPOSÓB PARTYCYPACYJNY ORAZ 

PARTNERSKI 

3.1. Cel priorytetowy: Rozwinięta partnerska 

struktura zarządzania Powiatem Prudnickim 

3.1.1 Inicjowanie i prowadzenie partnerskiej 

współpracy na rzecz rozwoju Powiatu Prudnickiego 
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Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030 
Powiązania wykazane w Strategii Rozwoju Powiatu 

Prudnickiego 

3.4. Efektywny i spójny system finansowania 

polityki regionalnej. 

3.1.2 Wzmacnianie potencjału kapitału społecznego 

Powiatu Prudnickiego 

Źródło: Opracowanie własne 

 

 

7.2. Spójność Strategii rozwoju z założeniami polityk regionalnych 
 

Tabela 8. Spójność założeń Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego do 2030 oraz Strategii Rozwoju 
Powiatu Prudnickiego 

Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego do 

2030 roku 

Strategia Rozwoju Powiatu Prudnickiego w 

odniesieniu do priorytetów 

CEL STRATEGICZNY 1: CZŁOWIEK I RELACJE – MIESZKAŃCY GOTOWI  NA WYZWANIA I TWORZĄCY 

OTWARTĄ WSPÓLNOTĘ 

TRWAŁE WIĘZI SPOŁECZNE 

• integracja i  aktywizacja społeczna 

• wsparcie rozwiązań prorodzinnych 

• profesjonalizacja organizacji społecznych 

• budowa systemu wsparcia rewitalizacji 

• rozwój społeczeństwa wielokulturowego 

 

2. CEL STRATEGICZNY: POWIAT PRUDNICKI 

OBSZAREM WYSOKIEJ JAKOŚCI ŻYCIA 

2.2 Cel priorytetowy: Wysoka jakość usług 

publicznych 

2.2.2 Rozwój infrastruktury społecznej 

2.2.3 Poprawa dostępności i jakości świadczenia 

usług publicznych 

2.2.4 Kształtowanie oferty usług publicznych 

przyjaznych rodzinie 

2.3 Cel priorytetowy: Dobry stan środowiska 

2.3.2 Poprawa ładu przestrzennego oraz 

rewitalizacja terenów zdegradowanych 

3. CEL STRATEGICZNY: POWIAT PRUDNICKI 

ZARZĄDZANY W SPOSÓB PARTYCYPACYJNY ORAZ 

PARTNERSKI 

3.1. Cel priorytetowy: Rozwinięta partnerska 

struktura zarządzania Powiatem Prudnickim. 

3.1.1 Inicjowanie i prowadzenie partnerskiej 

współpracy na rzecz rozwoju Powiatu Prudnickiego. 

3.1.2 Wzmacnianie potencjału kapitału społecznego 

Powiatu Prudnickiego 

WYKWALIFIKOWANI MIESZKAŃCY 

• wzrost jakości kształcenia 

• wzmacnianie instytucji 

• aktywizacja zawodowa 

• współpraca na rzecz rozwoju kwalifikacji 

i  kompetencji 

1. CEL STRATEGICZNY: POWIAT PRUDNICKI 

OBSZAREM AKTYWNYM GOSPODARCZO 

1.1 Cel priorytetowy: Rozwinięty rynek pracy 

w przestrzeni Powiatu Prudnickiego 

1.1.1 Dostosowanie kształcenia do potrzeb lokalnego 

i regionalnego rynku pracy 

1.1.2 Integracja działań szkół, przedsiębiorstw, 

organizacji wsparcia biznesu i instytucji rynku pracy 

1.2 Cel priorytetowy: Zwiększona dynamika rozwoju 

gospodarczego 
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Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego do 

2030 roku 

Strategia Rozwoju Powiatu Prudnickiego w 

odniesieniu do priorytetów 

1.2.1 Rozwój stref aktywności gospodarczej 

w Powiecie Prudnickim 

1.2.2 Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości 

w Powiecie Prudnickim 

ROZWINIĘTE I DOSTĘPNE USŁUGI 

• rozwój opieki i profilaktyki zdrowotnej 

• rozwój usług społecznych 

• rozszerzanie oferty spędzania wolnego 

czasu 

• rozwój e-usług 

2. CEL STRATEGICZNY: POWIAT PRUDNICKI 

OBSZAREM WYSOKIEJ JAKOŚCI ŻYCIA 

2.2 Cel priorytetowy: Wysoka jakość usług 

publicznych 

2.2.2 Rozwój infrastruktury społecznej 

2.2.3 Poprawa dostępności i jakości świadczenia 

usług publicznych 

2.2.4 Kształtowanie oferty usług publicznych 

przyjaznych rodzinie 

BEZPIECZNY REGION 

• poprawa bezpieczeństwa 

• rozwój edukacji na rzecz bezpieczeństwa 

• współpraca instytucjonalna 

2. CEL STRATEGICZNY: POWIAT PRUDNICKI 

OBSZAREM WYSOKIEJ JAKOŚCI ŻYCIA 

2.3 Cel priorytetowy: Dobry stan środowiska 

2.3.1 Zachowanie i ochrona środowiska 

2.3.2 Poprawa ładu przestrzennego oraz 

rewitalizacja terenów zdegradowanych 

3. CEL STRATEGICZNY: POWIAT PRUDNICKI 

ZARZĄDZANY W SPOSÓB PARTYCYPACYJNY ORAZ 

PARTNERSKI 

3.1. Cel priorytetowy: Rozwinięta partnerska 

struktura zarządzania Powiatem Prudnickim. 

3.1.1 Inicjowanie i prowadzenie partnerskiej 

współpracy na rzecz rozwoju Powiatu Prudnickiego. 

3.1.2 Wzmacnianie potencjału kapitału społecznego 

Powiatu Prudnickiego 

CEL STRATEGICZNY 2: ŚRODOWISKO I ROZWÓJ – ŚRODOWISKO ODPORNE NA ZMIANY KLIMATYCZNE 

I SPRZYJAJĄCE ROZWOJOWI 

OPOLSKIE ZEROEMISYJNE 

• obniżenie emisyjności gospodarki 

• rozwój zielonych technologii 

• poprawa efektywności energetycznej 

gospodarki 

1. CEL STRATEGICZNY: POWIAT PRUDNICKI 

OBSZAREM AKTYWNYM GOSPODARCZO 

1.2 Cel priorytetowy: Zwiększona dynamika rozwoju  

1.2.3 Wspieranie rozwoju konkurencyjności 

obszarów wiejskich 

2. CEL STRATEGICZNY: POWIAT PRUDNICKI 

OBSZAREM WYSOKIEJ JAKOŚCI ŻYCIA 

2.3 Cel priorytetowy: Dobry stan środowiska 

2.3.1 Zachowanie i ochrona środowiska 

PRZYJAZNE ŚRODOWISKO I RACJONALNA 

GOSPODARKA ZASOBAM 

• rozwój świadomości ekologicznej 

i  praktycznych zastosowań 

• ochrona zasobów wodnych 

• nowoczesna gospodarka odpadami 

• zarządzanie zasobami naturalnymi 

1. CEL STRATEGICZNY: POWIAT PRUDNICKI 

OBSZAREM AKTYWNYM GOSPODARCZO 

1.2 Cel priorytetowy: Zwiększona dynamika rozwoju  

1.2.3 Wspieranie rozwoju konkurencyjności 

obszarów wiejskich 

2. CEL STRATEGICZNY: POWIAT PRUDNICKI 

OBSZAREM WYSOKIEJ JAKOŚCI ŻYCIA 

2.3 Cel priorytetowy: Dobry stan środowiska 
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Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego do 

2030 roku 

Strategia Rozwoju Powiatu Prudnickiego w 

odniesieniu do priorytetów 

• zapobieganie skutkom zjawisk 

klimatycznych  

2.3.1 Zachowanie i ochrona środowiska 

WYSOKIE WALORY PRZYRODNICZO-

KRAJOBRAZOWE 

• ochrona bioróżnorodności 

• wzmocnienie systemu ochrony przyrody 

• ochrona i kształtowanie krajobrazów 

1. CEL STRATEGICZNY: POWIAT PRUDNICKI 

OBSZAREM AKTYWNYM GOSPODARCZO 

1.2 Cel priorytetowy: Zwiększona dynamika rozwoju  

1.2.3 Wspieranie rozwoju konkurencyjności 

obszarów wiejskich 

2. CEL STRATEGICZNY: POWIAT PRUDNICKI 

OBSZAREM WYSOKIEJ JAKOŚCI ŻYCIA 

2.3 Cel priorytetowy: Dobry stan środowiska 

2.3.1 Zachowanie i ochrona środowiska  

2.3.2 Poprawa ładu przestrzennego oraz 

rewitalizacja terenów zdegradowanych 

CEL STRATEGICZNY 3: SILNA GOSPODARKA – GOSPODARKA  INTELIGENTNA WZMACNIAJĄCA 

KONKURENCYJNOŚĆ REGIONU 

GOSPODARKA OTWARTA NA WSPÓŁPRACĘ 

• rozwój przedsiębiorczości 

• współpraca gospodarcza 

• badania na rzecz gospodarki 

1. CEL STRATEGICZNY: POWIAT PRUDNICKI 

OBSZAREM AKTYWNYM GOSPODARCZO 

1.1 Cel priorytetowy: Rozwinięty rynek pracy 

w przestrzeni Powiatu Prudnickiego 

1.1.1 Dostosowanie kształcenia do potrzeb lokalnego 

i regionalnego rynku pracy 

1.1.2 Integracja działań szkół, przedsiębiorstw, 

organizacji wsparcia biznesu i instytucji rynku pracy 

1.2 Cel priorytetowy: Zwiększona dynamika rozwoju 

gospodarczego 

1.2.1 Rozwój stref aktywności gospodarczej 

w Powiecie Prudnickim 

1.2.2 Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości 

w Powiecie Prudnickim 

1.2.3 Wspieranie rozwoju konkurencyjności 

obszarów wiejskich 

1.2.4 Budowa i promocja oferty turystycznej 

w oparciu o zintegrowane produkty turystyczne oraz 

markę turystyczną 

3. CEL STRATEGICZNY: POWIAT PRUDNICKI 

ZARZĄDZANY W SPOSÓB PARTYCYPACYJNY ORAZ 

PARTNERSKI 

3.1. Cel priorytetowy: Rozwinięta partnerska 

struktura zarządzania Powiatem Prudnickim. 

3.1.1 Inicjowanie i prowadzenie partnerskiej 

współpracy na rzecz rozwoju Powiatu Prudnickiego. 

SILNE BRANŻE 

• wzmocnienie konkurencyjności 

i innowacyjności firm 

• wspieranie miejsc pracy 

• rozwój wiodących branż gospodarki 

regionalnej 

1. CEL STRATEGICZNY: POWIAT PRUDNICKI 

OBSZAREM AKTYWNYM GOSPODARCZO 

1.1 Cel priorytetowy: Rozwinięty rynek pracy 

w przestrzeni Powiatu Prudnickiego 

1.1.1 Dostosowanie kształcenia do potrzeb lokalnego 

i regionalnego rynku pracy 
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Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego do 

2030 roku 

Strategia Rozwoju Powiatu Prudnickiego w 

odniesieniu do priorytetów 

• poprawa klimatu inwestycyjnego 1.1.2 Integracja działań szkół, przedsiębiorstw, 

organizacji wsparcia biznesu i instytucji rynku pracy 

1.2 Cel priorytetowy: Zwiększona dynamika rozwoju 

gospodarczego 

1.2.1 Rozwój stref aktywności gospodarczej 

w Powiecie Prudnickim 

1.2.2 Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości 

w Powiecie Prudnickim 

1.2.3 Wspieranie rozwoju konkurencyjności 

obszarów wiejskich 

1.2.4 Budowa i promocja oferty turystycznej 

w oparciu o zintegrowane produkty turystyczne oraz 

markę turystyczną 

3. CEL STRATEGICZNY: POWIAT PRUDNICKI 

ZARZĄDZANY W SPOSÓB PARTYCYPACYJNY ORAZ 

PARTNERSKI 

3.1. Cel priorytetowy: Rozwinięta partnerska 

struktura zarządzania Powiatem Prudnickim 

3.1.1 Inicjowanie i prowadzenie partnerskiej 

współpracy na rzecz rozwoju Powiatu Prudnickiego. 

REGION DOSTĘPNY KOMUNIKACYJNIE 

• rozwój infrastruktury komunikacyjnej 

• rozbudowa infrastruktury 

teleinformatycznej 

• rozwój transportu zintegrowanego 

i zrównoważonej mobilności 

2. CEL STRATEGICZNY: POWIAT PRUDNICKI 

OBSZAREM WYSOKIEJ JAKOŚCI ŻYCIA 

2.2 Cel priorytetowy: Wysoka jakość usług 

publicznych 

2.2.1 Poprawa dostępności komunikacyjnej 

i transportowej powiatu prudnickiego 

3. CEL STRATEGICZNY: POWIAT PRUDNICKI 

ZARZĄDZANY W SPOSÓB PARTYCYPACYJNY ORAZ 

PARTNERSKI 

3.1. Cel priorytetowy: Rozwinięta partnerska 

struktura zarządzania Powiatem Prudnickim 

3.1.1 Inicjowanie i prowadzenie partnerskiej 

współpracy na rzecz rozwoju Powiatu Prudnickiego. 

CENIONA MARKA REGIONU 

• dbałość o zachowanie i rozwój dziedzictwa 

kulturowego 

• budowa wizerunku Zielonego Opolskiego 

• rozwój silnych produktów turystycznych 

• nowoczesny marketing regionu 

1. CEL STRATEGICZNY: POWIAT PRUDNICKI 

OBSZAREM AKTYWNYM GOSPODARCZO 

1.2 Cel priorytetowy: Zwiększona dynamika rozwoju 

gospodarczego 

1.2.4 Budowa i promocja oferty turystycznej w 

oparciu o zintegrowane produkty turystyczne oraz 

markę turystyczną 

3. CEL STRATEGICZNY: POWIAT PRUDNICKI 

ZARZĄDZANY W SPOSÓB PARTYCYPACYJNY ORAZ 

PARTNERSKI 

3.1 Cel priorytetowy: Budowa oraz wzmacnianie 

partnerskich struktur zarządzania Powiatem 

Prudnickim 
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Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego do 

2030 roku 

Strategia Rozwoju Powiatu Prudnickiego w 

odniesieniu do priorytetów 

3.1.2 Wzmacnianie potencjału kapitału społecznego 

Powiatu Prudnickiego 

Źródło: opracowanie własne 
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8. Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko 
 

Zgodnie z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko (Dz.U. 2021 poz. 1211), zwanej dalej OOŚ, przeprowadzenie strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko wymagają projekty studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy oraz planu zagospodarowania przestrzennego, wyznaczający 

ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, a także 

koncepcji rozwoju kraju, strategii rozwoju, programu, polityki publicznej i dokumentu programowego, 

z zakresu polityki rozwoju, wyznaczający ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko. 

Strategia Powiatu Prudnickiego jest dokumentem strategicznym obejmującym swoim zasięgiem 

przestrzeń czterech gmin. Ustawodawca założył co do zasady konieczność przeprowadzenia procedury 

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w odniesieniu dokumentu, który swoim zasięgiem 

wykracza poza granice administracyjne jednej gminy oraz w przypadku, gdy założenia tego dokumentu 

mogą wyznaczać ramy dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Takie 

przesłanki zachodzą w przypadku Strategii Rozwoju Powiatu Prudnickiego.  

Celem prognozy jest ustalenie czy zapisy projektowanej Strategii nie naruszają zasad prawidłowego 

funkcjonowania środowiska przyrodniczego. Prognoza ma również ułatwić identyfikację możliwych do 

określenia skutków środowiskowych spowodowanych realizacją w przyszłości postanowień ocenianego 

dokumentu oraz określić, czy istnieje prawdopodobieństwo powstawania w przyszłości konfliktów 

i zagrożeń w środowisku. 
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Uzasadnienie 

W związku z wprowadzeniem do systemu prawnego ustawy z dnia 15 lipca 2020 r. o zmianie ustawy 
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw, nakładającej obowiązek 
uwzględnienia modelu struktury funkcjonalno - przestrzennej, w tym obszarów strategicznych inwestycji, 
Samorząd Powiatu Prudnickiego podjął działania zamierzające do opracowania Aktualizacji Strategii 
Rozwoju Powiatu Prudnickiego do roku 2030. Zjawiska demograficzne przebiegające w samorządach 
lokalnych, w szczególności w ostatniej dekadzie, determinują szereg zmian zarówno w sferze społecznej, 
jak również gospodarczej, przestrzennej czy środowiskowej. Kwestie demograficzne stanowią tło 
wszystkich zadań realizowanych przez samorząd terytorialny, stąd koniecznością jest uwzględnianie ich 
w politykach i działaniach strategicznych jednostek samorządowych na wszystkich szczeblach 
administracji. Jednak procesy demograficzne nie są jedynym zjawiskiem determinującym konieczność 
zmiany kształtu Strategii Rozwoju Powiatu Prudnickiego. Główne wyzwania strategiczne powiatu 
prudnickiego - oprócz demografii - nawiązują do gospodarki oraz partnerstwa w zarządzaniu powiatem. 

Pierwszym elementem tworzenia aktualizacji Strategii było stworzenie tzw. części diagnostycznej. W tym 
celu przeanalizowano obowiązujący dokument, wyeliminowano zapisy, które nie odpowiadają już aktualnej 
rzeczywistości i wyodrębniono kwestie, które są nadal aktualne i będą częścią Strategii do 2030. 
Sformułowane zostały wnioski z przeprowadzonej diagnozy środowiskowo - przestrzennej, społecznej 
i gospodarczej, w kontekście trendów oraz zjawisk zewnętrznych, które mają istotny wpływ na 
kształtowanie polityki rozwoju w przestrzeni powiatu. Dokonano analizy SWOT. Zdefiniowane zostały 
następujące wyzwania w ramach polityki rozwoju: 

1. Przystosowanie się do zmian, jakie spowoduje sytuacja demograficzna; 

2. Wzmocnienie potencjału powiatu, który wpływać będzie na decyzje osób młodych dotyczące wyboru 
miejsca zamieszkania, w szczególności poprzez zwiększenie szans na pozostanie młodych na lokalnym 
rynku pracy, podnoszenie, jakości kształcenia i powiązanie go z wymiarem gospodarczym; 

3. Wzrost aktywności ekonomicznej mieszkańców powiatu oraz kształtowanie rozwiązań 
zabezpieczających deficyt kadr; 

4. Ewolucja polityki społecznej, w tym dostosowanie jej do potrzeb starzejącego się społeczeństwa, 
priorytety oraz cele szczegółowe wraz z kierunkami działań; 

5. Integrowanie wysiłków poszczególnych samorządów oraz Powiatu na rzecz rozwoju aktywności 
gospodarczej; 

6. Integrowanie wysiłków poszczególnych samorządów oraz Powiatu na rzecz ochrony środowiska 
i polityki klimatycznej. 

Po zdiagnozowaniu aktualnej sytuacji Powiatu Prudnickiego, przystąpiono do prac związanych 
z określeniem wizji oraz misji Powiatu. Wizja i misja, stanowią kluczowe elementy struktury strategicznej. 
Wizja jest określeniem oczekiwanej przyszłości, tj. obrazem Powiatu Prudnickiego po zrealizowaniu 
szeregu przedsięwzięć projektowych, działań, zamierzeń. Misja oznacza natomiast fundamentalną 
przyczynę istnienia. W przypadku powiatu, który należy traktować, jako „społeczność lokalną, 
zamieszkującą przestrzeń Powiatu Prudnickiego" misją będzie zwiększenie szans indywidualnego rozwoju 
mieszkańców w oparciu o wzajemne zaufanie, rozwiązywanie problemów w sposób kompleksowy, 
orientowanie na przyszłość oraz współdziałanie. W opracowanym dokumencie uaktualniono cele 
strategiczne w odniesieniu do zakładanych wymiarów rozwoju oraz zaakcentowano koniecznosć 
integrowania działań i efektów. Wskazano następujące cele strategiczne: 

1. Powiat Prudnicki obszarem aktywnym gospodarcza - rozwinięty rynek pracy w przestrzeni Powiatu 
Prudnickiego oraz zwiększona dynamika rozwoju gospodarczego; 

2. Powiat Prudniki obszarem wysokiej, jakości życia - aktywna wspólnota lokalna, wysoka, jakość usług 
publicznych, dobry stan środowiska; 

3. Powiat Prudnicki zarządzany w sposób partycypacyjny oraz partnerski. 

Wyznaczone zostały następujące priorytety prowadzonej polityki; 

- Dostosowanie kształcenia do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy; 

- Integracja działań szkół, przedsiębiorstw, organizacji wsparcia biznesu i instytucji rynku pracy; 
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- Rozwój strefy aktywności gospodarczej w Powiecie Prudnickim; 

- Wspieranie rozwoju przedsiębiorstw; 

- Wspieranie rozwoju konkurencyjności obszarów wiejskich; 

- Budowa i promocja oferty turystycznej w oparciu o zintegrowane produkty turystyczne oraz · markę 
turystyczną; 

- Kształtowanie wysokiej, jakości edukacji i wychowania; 

- Wspieranie budowy społeczeństwa obywatelskiego; 

- Poprawa dostępności komunikacyjnej i transportowej; 

- Rozwój infrastruktury społecznej; 

- Poprawa dostępności i jakości świadczonych usług publicznych; 

- Kształtowanie oferty usług publicznych przyjaznych rodzinie; 

- Zachowanie i ochrona środowiska; 

- Poprawa ładu przestrzennego oraz rewitalizacja terenów zdegradowanych; 

-Innowacyjne prowadzenie partnerskiej współpracy, wzmacnianie potencjału kapitału · społecznego. 

W konstrukcji Strategii przyjęto zasadę komplementarności podejmowanych działań oraz współpracy 
instytucji samorządowych na szczeblu gminnym oraz powiatowym, organizacji społecznych, 
przedstawicieli mieszkańców i przedsiębiorców, w oparciu dialog społeczny. 

Dlatego też Samorząd Powiatu Prudnickiego w kolejnych latach podejmie zintensyfikowane działania, 
aby Powiat Prudnicki, jako partnerska wspólnota samorządowa, stał się aktywny gospodarczo oraz 
społecznie, rozwijając się w oparciu o lokalne specjalizacje, wysoką jakość usług publicznych, innowacje 
społeczne i środowisko. 
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