
Uchwała Nr XXIX/559/12 
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 17 grudnia 2012 r. 
 

w sprawie : uchwalenia zaktualizowanej „Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 

roku. Wielkopolska 2020”. 

 

Na podstawie art. 18 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst 

jednolity Dz. U. 2001 Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.), art. 14 ust 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o 

zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jednolity  Dz. U. 2009 nr 84 poz. 712 z późn. zm.) oraz 

w związku z Uchwałą 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” Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co 

następuje: 

 

§ 1 
 
Uchwala się zaktualizowaną „Strategię rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku. 

Wielkopolska 2020”, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 
 

Traci moc Uchwała nr XLII/692A/05 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2005 r. 

w sprawie uchwalenia „Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku”. 

 
§ 3 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 

 

§ 4 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



Uzasadnienie 
do uchwały Nr XXIX/559/12 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 
z dnia 17 grudnia 2012 r. 

 
w sprawie : uchwalenia zaktualizowanej „Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 

roku. Wielkopolska 2020”. 

 

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. Ponadto, nastąpiły istotne modyfikacje polityk 

rozwojowych, zarówno wspólnotowych, jak i krajowych. Budowany jest nowy system zarządzania 

rozwojem kraju. Powstają nowe dokumenty strategiczne, zarówno krajowe, jak i wspólnotowe. 

Ponadto, przygotowań programowych wymaga kolejna perspektywa finansowa Unii Europejskiej, po 

2013 roku. Okoliczności te powodują, że istnieje potrzeba weryfikacji zapisów strategii i podjęcia prac 

nad dostosowaniem ich do nowych okoliczności.  

Niezależnie od powyższych przesłanek, znowelizowana ustawa o samorządzie województwa 

(tekst jednolity Dz. U. 2001 Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) wprowadziła formalny wymóg zgodności 

zapisów strategii z określonymi dokumentami krajowymi i regionalnymi. Art. 11 ust. 1d tej ustawy 

stanowi, iż strategia rozwoju województwa uwzględnia cele średniookresowej strategii rozwoju kraju, 

krajowej strategii rozwoju regionalnego, a także odpowiednich strategii ponadregionalnych oraz jest 

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

samorząd województwa, każdorazowo w terminie 9 miesięcy od dnia wejścia w życie uchwały o 

przyjęciu lub aktualizacji strategii lub planu, o których mowa w art. 11 ust. 1d, dostosowuje do nich 

strategię rozwoju województwa. 

Realizując zapisy 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”, Zarząd Województwa 

Wielkopolskiego przygotował projekt zaktualizowanej „Strategii rozwoju województwa 

wielkopolskiego do 2020 roku. Wielkopolska 2020”. Dokument ten został opracowany w sposób 

partycypacyjny i partnerski oraz podlegał szerokim konsultacjom społecznym. Podlegał również 

ocenie ex-ante oraz strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko zgodnie z zapisami 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. z 2008 r. 

Nr 199, poz.1227 z późn. zm.). 

 


