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KRAJOWA POLITYKA MIEJSKA
Definiuje politykę miejską jako element dwóch
krajowych polityk: regionalnej i przestrzennej
 Pomija inne polityki rządu mające istotne skutki dla
funkcjonowania i rozwoju miast
 Miano „miast konkurencyjnych” przyznaje jedynie
18 miastom wojewódzkim, nie określa specyfiki
miast średnich, zwłaszcza tych, które w roku 1998
utraciły status miast wojewódzkich
 Wskazuje cele polityki samorządów miejskich, takie
jak „poszerzenie partycypacji”, „powstrzymanie
rozlewania się miast” czy rozwój „systemów roweru
publicznego”


TRZY TEZY O ROZWOJU MIAST
Rozwój miast w naszej części Europy był w
znaczącej mierze dziełem władz centralnych,
decydujących o ich statusie administracyjnym,
połączeniach komunikacyjnych, lokalizacji
wyższych uczelni, nierzadko także przedsiębiorstw
produkcyjnych;
 Lokalne elity mogły wpływać na korzystne warunki
rozwoju miasta przy pomocy skutecznego lobbingu
w „centrum państwa”, tworzenia wizerunku miasta i
warunków rozwoju karier w gospodarce, nauce,
kulturze itp.
 Współcześnie czynnikami rozwoju mogą być także
inwestycje sektora prywatnego oraz działania
samorządu regionalnego


LEPSZA NIŻ KRAJOWA
Krajowa polityka miejska

Miasta jako miejsca
„skupienia nauki i
biznesu”
 Respektowanie
samodzielności JST
 Wyróżnienie 18 miast
wojewódzkich
 Polityka przestrzenna i
regionalna


Polityka miejska regionu

Miasta jako dobro
społeczne, kulturowe i
gospodarcze
 Samorząd miejski jako
główny partner
 MOF, miasta powiatowe i
miasteczka
 Całość polityki wobec
miast


DZIESIĘĆ MIEJSKICH OBSZARÓW
FUNKCJONALNYCH

Dębica
Jasło
Jarosław
Krosno
Mielec
Przemyśl
Rzeszów
Sanok
Stalowa Wola
Tarnobrzeg

ANALIZA
ZEWNĘTRZNYCH CZYNNIKÓW ROZWOJU
Monitoring zmian wprowadzanych przez działania
władz centralnych wykraczające poza zakres
polityki regionalnej i przestrzennej; proponowanie
działań kompensacyjnych
 Analiza połączeń komunikacyjnych MOF
 Wykorzystywanie nowych inicjatyw władz
centralnych jako bodźców rozwojowych MOF
 Analiza postulowanych zmian ustrojowych, w tym
skutków „likwidacji powiatów” dla rozwoju
mniejszych miast
 Skutki zmian ogólnopolskich dla rozwoju
miasteczek (miast nie będących siedzibą powiatu)


SPRZYJANIE ASPIRACJOM ORGANÓW
SAMORZĄDU I ELIT MIEJSKICH
Dyskutowanie głównych celów polityki rozwoju
regionu także przez pryzmat rozwoju miast
 Upowszechnianie dobrych praktyk samorządów i
instytucji miejskich
 Tworzenie instytucjonalnych i politycznych
warunków odrodzenia elit miejskich, nie
związanych zawodowo z samorządem
 Wspieranie inicjatyw władz lokalnych, podmiotów
gospodarczych, instytucji publicznych służących
rozwojowi interesujących ścieżek kariery także w
średnich miastach


POLITYKA MIEJSKA JAKO TRWAŁY ELEMENT
STRATEGII ROZWOJU REGIONU
Długofalowa polityka miejska jako szansa na
dostrzeżenie i wykorzystanie „kapitału
społecznego” miast, w szczególności specjalistów,
których wiedza i doświadczenie nie są dziś brane
pod uwagę
 Tworzenie narzędzi monitoringu i planowania
opartych na analizie potencjału rozwojowego miast,
przy uwzględnieniu ich różnorodności i specyfiki, a
nie jednolitych dla wszystkich jednostek kryteriów
 Miasta jako naturalne przestrzenie długofalowego
rozwoju (długiego trwania)


