
 
UCHWAŁA NR XVI/287/20 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 27 stycznia 2020 r. 

 

 
w sprawie przyjęcia „Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku” 
 
 

Na podstawie art. 11 ust. 1 oraz  art. 18 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

województwa (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 512 ze zm.) oraz uchwały Nr III/31/19 Sejmiku 

Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 stycznia 2019 roku w sprawie określenia zasad, trybu 

i harmonogramu opracowania Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030, 

zmienionej uchwałą Nr XIV/271/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 grudnia 

2019 r. zmieniającą uchwałę Nr III/31/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 

stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad, trybu i harmonogramu opracowania Strategii 

rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030, Sejmik Województwa Wielkopolskiego 

uchwala, co następuje: 

 

 

 

§ 1. 

Przyjmuje się „Strategię rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku” stanowiącą 

załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 

 

§ 3. 

Traci moc 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”.  

 

 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE  

DO UCHWAŁY NR XVI/287/20 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 27 stycznia 2020 r. 

 
 

w sprawie przyjęcia „Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku”  
  

Od przyjęcia w 2012 roku przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego dotychczas 

obowiązującej Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku (Strategia 

Wielkopolska 2020) nastąpiły istotne zmiany sytuacji społeczno-ekonomicznej, zarówno 

wewnątrz województwa, jak i w jego otoczeniu. Ponadto miały miejsce modyfikacje 

wspólnotowych i krajowych polityk rozwojowych. Budowany jest nowy system zarządzania 

rozwojem kraju, a także powstają nowe dokumenty strategiczne, zarówno krajowe, jak 

i wspólnotowe. Czynniki te w sposób istotny wpływają na założenia Strategii Wielkopolska 

2030. Przesłanką opracowania nowej Strategii dla Wielkopolski była również tocząca się na 

poziomie wspólnotowym wielowątkowa dyskusja nad kształtem polityki rozwoju Unii 

Europejskiej po 2020 roku.  

Kończący się okres obowiązywania Strategii rozwoju województwa był jedną z podstaw 

do podjęcia prac nad nowym dokumentem. Strategia z 2012 roku odpowiadała na 

zidentyfikowane wówczas uwarunkowania i wyzwania rozwojowe. Od tego czasu nastąpiły 

istotne zmiany sytuacji społeczno-gospodarczej województwa oraz wykształciły się nowe 

uwarunkowania rozwojowe, które wraz z pojawiającymi się nowymi wyzwaniami, powodują 

konieczność ich uwzględnienia w planowaniu regionalnej polityki rozwoju po 2020 roku przez 

władze samorządu. 

Opracowanie Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku to również 

konsekwencja przyjęcia na poziomie krajowym dokumentu pn. „System zarządzania rozwojem 

Polski”. Proponuje on wprowadzenie nowych rozwiązań w zakresach programowym, 

instytucjonalnym i wdrożeniowym, czyniąc ze strategii rozwojowych dokumenty w wyższym 

stopniu planistyczne i zintegrowane niż miało to dotychczas miejsce. Istotne znaczenie dla 

opracowania Strategii Wielkopolska 2030 ma również „Strategia na rzecz odpowiedzialnego 

rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.)”, czy zapisy „Krajowej Strategii Rozwoju 

Regionalnego 2030”. 

 


