
Uzasadnienie Uchwały nr VI/88/11  

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego  

z dnia 18 kwietnia 2011 roku  

w sprawie: określenia zasad, trybu i harmonogramu prac nad aktualizacją „Strategii rozwoju 

województwa wielkopolskiego do 2020 roku”. 

W czasie, jaki upłynął od przyjęcia w 2005 roku przez Sejmik Województwa 

Wielkopolskiego dotychczas obowiązującej Strategii, nastąpiły istotne zmiany sytuacji 

społeczno-ekonomicznej, zarówno wewnątrz województwa, jak i w jego otoczeniu. Wśród 

nich wyróŜnić naleŜy konsekwencje akcesji Polski do Unii Europejskiej, globalne wahania 

koniunktury gospodarczej, a przede wszystkim istotne modyfikacje polityk rozwojowych, 

zarówno wspólnotowych, jak i krajowych.  

Obecnie budowany jest nowy system zarządzania rozwojem kraju. Powstają takŜe nowe 

załoŜenia polityk wspólnotowych dla przyszłej perspektywy finansowej lat 2014 – 2020. 

Wszystkie te okoliczności powodują, Ŝe istnieje potrzeba weryfikacji  zapisów strategii i 

podjęcia prac nad dostosowaniem ich do nowych okoliczności. 

NiezaleŜnie od czynników merytorycznych, znowelizowana ustawa o samorządzie 

województwa wprowadziła formalny wymóg zgodności zapisów strategii z określonymi 

dokumentami krajowymi i regionalnymi. Art. 11 ust. 1d tej ustawy stanowi, iŜ strategia 

rozwoju województwa uwzględnia cele średniookresowej strategii rozwoju kraju, krajowej 

strategii rozwoju regionalnego, a takŜe odpowiednich strategii ponadregionalnych oraz jest 

spójna z planem zagospodarowania przestrzennego województwa. Ponadto art. 11 ust. 1e 

mówi, iŜ Samorząd województwa, kaŜdorazowo w terminie 9 miesięcy od dnia wejścia w 

Ŝycie uchwały o przyjęciu lub aktualizacji strategii lub planu, o których mowa w art. 11 ust. 

1d, dostosowuje do nich strategię rozwoju województwa. 

Spełnienie formalnego wymogu kaŜdorazowego dostosowania w ciągu 9 miesięcy strategii do 

treści uchwalonych, bądź zmienionych dokumentów programowych określonych w art. 11. 

ust. 1d ustawy o samorządzie województwa wymaga szerszego podejścia do problemu. 

Wprawdzie uchwalono juŜ Krajową Strategię Rozwoju Regionalnego, i w związku z tym 

termin dostosowania strategii rozwoju województwa minął 13 marca 2011 roku, lecz 

niebawem przyjęte zostaną kolejne dokumenty. Nie tylko wymienione w ustawie, ale szereg 

innych, tworzących pakiet dokumentów programowych w związku z budową nowego 

systemu zarządzania rozwojem kraju oraz w związku z przygotowaniami do nowej 

perspektywy finansowej w Unii Europejskiej, po 2013 roku. W najbliŜszych miesiącach 

przyjęte zostaną długookresowa i średniookresowa strategia rozwoju kraju, 9 zintegrowanych 

strategii sektorowych oraz Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. Wszystkie te 

dokumenty wymagają uwzględnienia w treści strategii rozwoju województwa.  

Zgodnie z indykatywnym harmonogramem określonym w „Informacji w sprawie działań 

niezbędnych do podjęcia przez RM i inne podmioty publiczne zapewniających wdroŜenie 

przyjętej przez RM w dniu 13 lipca 2010 r. Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-

2020: Regiony, miasta, obszary wiejskie”, przyjętej przez Radę Ministrów dnia 2 listopada 

2010r., ostatni z wymienionych wyŜej dokumentów przyjęty zostanie w połowie 2011 roku. 

W związku z tym od tego momentu naleŜy liczyć dziewięciomiesięczny okres dostosowania 

strategii rozwoju województwa do ich treści. 



Zgodnie z art. 18 ustawy o samorządzie województwa uchwalanie strategii rozwoju 

województwa, a zatem takŜe jej zmiany, naleŜą do wyłącznej kompetencji Sejmiku 

Województwa Wielkopolskiego. Z kolei art. 12a Ustawy o samorządzie województwa 

zobowiązuje Sejmik do określenia zasad, trybu oraz harmonogramu prac nad tym 

dokumentem.  

Załącznik do niniejszej uchwały „Zasady, tryb i harmonogramu aktualizacji Strategii 

rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku” określa ramy organizacyjne prac nad 

aktualizacją tego dokumentu. Ze względu na uwarunkowania ustala jedynie ramowy 

harmonogram prac zakładający, Ŝe projekt strategii rozwoju województwa przedłoŜony 

zostanie Sejmikowi 9 miesięcy po przyjęciu ostatniego dokumentu krajowego. 


