
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                    Załącznik do uchwały Nr XXI/167/2012 
                                                                                                                                     Rady Powiatu w Głubczycach 

z dnia 03 września 2012r. 
Rezolucja 

w sprawie poparcia inicjatywy przygotowania programu 
„Specjalnej Strefy Demograficznej” 

Jako pakietu rozwiązań dla przeciwdziałania depopulacji w województwie opolskim. 
 

 Rada Powiatu w Głubczycach stoi na stanowisku, iż przeciwdziałanie bardzo 
negatywnym trendom demograficznym stanowi jedno z kluczowych wyzwań, przed którymi 
stanęło województwo opolskie. Państwo polskie, województwo opolskie, jak i inne regiony 
muszą brać pod uwagę długoterminowe wyzwania stwarzane przez zmiany demograficzne. 
To, oznacza, że problem niskiej dzietności oraz odpływów migracyjnych ludności wymaga 
podjęcia szeregu inicjatyw wspierających rodzinę – preferujących wielodzietność, 
ułatwiających godzenie ról zawodowych i rodzinnych oraz zwiększających atrakcyjność                 
i stabilność miejsc pracy. 
 Rada Powiatu w Głubczycach popiera inicjatywę przygotowania i dalszego 
uszczegółowienia Programu „Specjalnej Strefy Demograficznej” jako pakietu rozwiązań dla 
przeciwdziałania procesom depopulacji w województwie opolskim. Celem Programu 
powinno być przeciwdziałanie dalszemu wyludnianiu województwa opolskiego i 
systematyczna odbudowa jego potencjału ludnościowego poprzez poprawę warunków życia 
w regionie. Taki cel Programu może być osiągnięty m.in. poprzez: 
 - zwiększenie liczby atrakcyjności miejsc pracy  w regionie,  
 - zapewnienie stabilności zatrudnienia dla młodych rodziców, zwłaszcza kobiet, 
 - stworzenie warunków dla remigracji, 
 - dostosowanie struktury kształcenia do wymogów rynku pracy, 
 - poprawę dostępności do mieszkań dla młodych osób, 
 -poprawę dostępności do usług opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci do wieku   
  szkolnego, 
 - poprawę dostępności do usług opiekuńczych i zdrowotnych dla osób starszych. 
 „Specjalna Strefa Demograficzna” powinna stanowić obszar objęty specjalnym 
programem działań na wzór istniejących już specjalnych stref ekonomicznych –stworzonych 
przez Państwo i wspierających rozwój gospodarki. 
 Rada Powiatu w Głubczycach uważa za konieczne podjęcie wieloaspektowych 
działań, wspieranych przez stronę rządową, mających na celu odbudowę utraconego kapitału 
ludnościowego i przeciwdziałanie dalszym, niekorzystnym zmianom. Rada Powiatu stoi na 
stanowisku, iż realizacja kompleksowego programu „Specjalnej Strefy Demograficznej” – 
jako Programu Pilotażowego w skali kraju – wymaga osadzenia programu w nowych, 
adekwatnych uwarunkowaniach prawnych na wzór Ustawy o specjalnych strefach 
ekonomicznych. Na szczególnych uwagę zasługują regulacje prawne dotyczące m.in.: polityki 
prorodzinnej, podatkowej i mieszkaniowej. 
 Rada Powiatu w Głubczycach stoi na stanowisku, iż realizację polityki prorodzinnej 
w nowym, bardziej efektywnym wymiarze, na wszystkich szczeblach władzy, musi 
poprzedzić szereg zmian legislacyjnych i organizacyjnych. Zmianom tym towarzyszyć 
powinno kształtowanie odpowiedniej świadomości społecznej. Finansowanie działań oraz 
inicjatyw prorodzinnych należy traktować jako inwestycję warunkującą obecne i przyszłe 
miejsce Polski w przestrzeni europejskiej i światowej. 
 


