UCHWALA NR XIX/126/2012
RADY GMINY W LOPUSZNIE
z dnia 29 stycznia 2013 r.
w sprawie przyj^cia stanowiska w sprawie wyodrfbnienia w grupie obszardw funkcjonalnych regionu
iwi^tokrzyskiego Kieieckiego Obszaru Funkcjonalnego
Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz^dzie gminnym (t. j . Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 zpozn. zm.) i § 69 ust.l Statutu Gminy Lopuszno z dnia 27 marca 2003 r. (Uchwala Nr IV/29/2003
Rady Gminy w Lopusznie), Rada Gminy w Lopusznie uchwala, co nast^puje:
§ 1. Przyjmuje si? stanowisko w sprawie wyodr^bnienia w grupie obszarow funkcjonalnych regionu
swiftokrzyskiego Kieieckiego Obszaru Funkcjonalnego stanowi^ce zal^cznik nr 1 do niniejszej uchwaly.
§ 2. Zobowi^uje sif Wojta Gminy do przekazania Stanowiska o ktorym mowa w § 1:
1) Marszaikowi Wojewodztwa Swi^tokrzyskiego Panu Adamowi Jarubasowi
2) Postom na Sejm RP i Senatorom RP z wojewodztwa Swi^tokrzyskiego
3) stronom partnerstwa Kielecki Obszar Funkcjonalny
§ 3. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj?cia.
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Zal^cznik nr 1
do Uchwaty Nr XIX/126/2013
Rady Gminy w Lopusznie
zdnia 29 stycznia 2013 r.

Stanowisko
w sprawie wyodr^bnienia w grupie obszar6w funkcjonalnych regionu
swiftokrzyskiego Kieieckiego Obszaru Funkcjonalnego
Rada Gminy w Lopusznie wnioskuje o uwzgl^dnienie w Aktualizacji Strategii
Rozwoju Wojew6dztwa Swi^tokrzyskiego do roku 2020 w wyodr?bnionej grupie obszardw
funkcjonalnych Kieieckiego Obszaru Funkcjonalnego obejmuj^cego miasto Kielce, gminy
powiatu ziemskiego kieieckiego i gmin? Kije.
Przedmiotowe stanowisko wynika z zaniepokojenia samorz^du Gminy Lopuszno,
iz w terytorializacji wojewodztwa swi^tokrzyskiego miasto Kielce i gminy powiatu
kieieckiego znajduj^ si? w rdznych obszarach funkcjonalnych, a jak wynika z zapis6w
aktualizacji Strategii Wojew6dztwa §wi?tokrzyskiego oddzialywanie Kielc na powiat kielecki
jest bezsprzeczne i bardzo wyrazne poprzez funkcje gospodarcze, spoteczne i przestrzenne.
Proponowany obszar Kieieckiego Obszaru Funkcjonalnego obejmuje zatem wi^ksze
terytorium niz Kielecki Obszar Metropolitalny.
Definicja obszaru funkcjonalnego zawarta w Koncepcji Przestrzennego
Zagospodarowania Kraju 2030, opisuje miejski obszar funkcjonalny jako uktad osadniczy,
ci^gly przestrzennie, ztozony z odr?bnych administracyjnie jednostek, kt6ry obejmuje obszar
miejski i powi^zan^ z nim funkcjonalnie stref? podmiejsk^. W rzeczywistosci zas rola miasta
nie ogranicza si? do przylegajqcej do niego strefy zurbanizowanej, ale obejmuje caly region
(powiat). Od zawsze istot^ osrodkow miejskich byfo pelnienie funkcji centralnej dla
otaczaj^cego je regionu.
Makroekonomiczna analiza przestrzenna wojewddztwa swi^tokrzyskiego pokazuje
wzajemne oddzialywanie Kielc i powiatu kieieckiego w rozwoju spoleczno- gospodarczym.
Oddzialywanie to jest naturalne i historycznie ugruntowane. Dominacja Kielc jest wyraznie
zaznaczona i nie ma mozliwosci, aby na tym obszarze inny osrodek miejski stat si? oSrodkiem
wzrostu. Dla powiatu kieieckiego takim biegunem rozwoju zawsze b^d^ Kielce. Od zawsze
istot^ o§rodk6w miejskich bylo pelnienie funkcji centralnej dla otaczaj^cego je regionu.
Nowe regulacje europejskiej polityki spojno^ci i polskiej polityki rozwoju
wprowadzaJ4 nacisk na terytorialny wymiar polityk publicznych. Zakladaj^ przejscie
w zarz^dzaniu rozwojem od podejscia sektorowego do zintegrowanego terytorialnie,
polegaj^cego na integracji dzialaii roznych podmiotow publicznych wobec terytoribw
okreslonych nie administracyjnie, a funkcjonalnie, charakteryzujgcych si? podobnymi
cechami spoleczno-gospodarczo-przestrzennymi. Obszary funkcjonalne maj^ bye punktem
odniesienia dla interwencji polityk publicznych. Samorzqdy gmin z Kieieckiego Obszaru
funkcjonalnego dostrzegaj^ wzajemne powi^zania funkcjonalne i zamierzaj^ je wykorzystac
jako szans? rozwojow^. Samorz^dy uznaly koniecznosc wsp6lpracy na rzecz rozwoju KOF
w szczegolnosci w zakresie opracowania dokumentow dla obszaru tj. zintegrowanej strategii
rozwoju obszaru oraz planow operacyjnych dla wdrozenia strategii.
Utworzenie Kieieckiego Obszaru Funkcjonalnego oraz jego rozw6j b?dzie r6wniez
czynnikiem wzmacniaj^cym Kielce jako osrodek metropolitamy. Natomiast pozostawienie
gmin powiatu kieieckiego tylko w przypisanym im obecnie obszarach funkcjonalnych pogl?bi
dysproporcje w stosunku do gl6wnego osrodka wzrostu i b?dzie barter^ dla sp6jnego rozwoju
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tego obszani. We wnioskowanym przez nas ukladzie terytorialnym potencjal gospodarczy
powiatu kieieckiego, w powi^zaniu z potencjalem Kielc, moze znalezc pozytywne
przelozetiie na funkcjonowanie pozostalych osrodk6w subregionalnych i lokalnych
wskazanych w Strategii Wojewodztwa. Do Kieieckiego Obszaru Funkcjonalnego z pewnoscig
b?dzie miala zastosowanie interwencja w jednym z kluczowych obszardw strategicznych tj.
Miasta wojew6dzkie i ich obszary funkcjonalne oraz wykorzystane instrumenty wspieraj^ce
rozwdj terytorialny, w tym Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.
Miasto Kielce i powiat kielecki to tereny, na ktdrych wsp61praca realizowana byla od
zawsze. W celu zaciesnienia tej wspolpracy 23 podmioty w tym 22 gminy utworzyly
partnerstwo pn. Kielecki Obszar Funkcjonalny. Okreslenie zwi^zkdw i wsp61nych cel6w
w ramach Kieieckiego Obszaru Funkcjonalnego nie stanowilo problemu, nadalo natomiast
dzialaniom jednostek samorz^du terytorialnego nowy wymiar, pozwalaj^cy m.in. na lepsze
wykorzystanie srodkow europejskich i dalszy rozwoj funkcji, ktore wspomagaj^ wzajemny
rozwoj. Wspdlpraca ta sprawi, ze zadania, ktdrych realizacja z powodu rozmaitych
uwarunkowan nie byla mozliwa w obr?bie jednej gminy, stanie si? realna w ramach
partnerstwa.
Wspdlne przedsi?wzi?cia s^ korzystne dla partnerow - uprawdopodabniaj^ sukces
promocyjny, turystyczny i inwestycyjny. Wspdlne przedsi?wzi?cia to rdwniez wspdlne
rozwi^zywanie problemdw w zidentyfikowanych obszarach problemowych, to likwidacja
barter rozwojowych w obszarze.
Rola przypisana obszarom funkcjonalnym w rozwoju poszczegolnych regiondw jest
bardzo istotna. Znajduje to odzwierciedlenie w Koncepcji Zagospodarowania Przestrzennego
Kraju, Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego i Narodowym Planie Rozwoju. Samorzad
Gminy Lopuszno uwaza, ze Kielecki Obszar Funkcjonalny odegra rdwnie istotnq rol?
w rozwoju wojewddztwa §wi?tokrzyskiego, jednakze to do decyzji samorz^du wojewddztwa
nalezy czy gminy tworz^ce partnerstwo w ramach KOF takg szans? otrzymajg.
Pomimo tego, ze przynaleznosci gmin do juz wyodr?bnionych obszardw nie wyklucza
tworzenie partnerstw pomi?dzy gminami z roznych obszardw, uwazamy za zasadne
wyodr?bnienie w grupie obszardw funkcjonalnych Kieieckiego Obszaru Funkcjonalnego
w celu zachowania spdjnosci terytorialnej i funkcjonalnej.
Uwazamy, ze zaistnienie, w tak waznych dokumentach rozwojowych jakim jest
Strategia Rozwoju Wojewddztwa, zapisdw maj^cych bezposredni wplyw na rozwdj gminy
Lopuszno, ma dla nas szczegdlne znaczenie, a stanowisko niniejsze jest podejmowane w celu
pokazania wagi tego problemu.
Po analizie projektu Aktualizacji Strategii Rozwoju Wojewddztwa Swi?tokrzyskiego
do roku 2020, samorzad gminy Lopuszno ma powazne obawy, co do tego, ze zaiozenia
dotycz^ce terytorializacji wojewddztwa i umieszczenie gminy w obszarach o niekorzystnych
warunkach gospodarowania w rolnictwie, przyczyni si? do spowolnienia rozwoju spoleczno gospodarczego gminy w okresie do 2020 roku, a w konsekwencji jej marginalizacji.
Waznym, z naszego punktu widzenia argumentem przemawiaj^cym za wpisaniem do
Strategii Rozwoju Wojewddztwa Kieieckiego Obszaru Funkcjonalnego, jest szansa na
zmniejszenie dysproporcji rozwoju spoleczno-gospodarczego oraz infrastrukturalnego
w gminach w obr?bie obszaru funkcjonalnego. Kielecki Obszar Funkcjonalny ma potencjal,
ktdry mimo spowolnienia rozwoju gospodarczego musimy rozwijac w ramach utworzonego
partnerstwa, dzialac planowo i unikac przypadkowych dzialan.
Bior^c pod uwag? sluszne interesy mieszkancdw, Rada Gminy w Lopusznie
wnioskuje o dokonanie stosownych poprawek w konsultowanym dokumencie
uwzgl?dniaj^cych powyzsze stanowisko.
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