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Szanowny Panie Radny 
  

odpowiadając na Pana interpelację, zgłoszoną 24 maja 2021 roku dotyczącą działań 

Samorządu Województwa Wielkopolskiego w sprawie wielkopolskiego wymiaru „Strategii na 

rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.)” informuję, iż: 

 

1. Departament Polityki Regionalnej nie odpowiada za monitorowanie projektów flagowych 

wskazanych w „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą 

do 2030 r.)” (zwaną dalej SOR), ze względu na fakt, że są to inicjatywy rządowe. Za bieżące 

zarządzanie procesem wdrażania SOR, w tym za nadzór nad zidentyfikowanymi w Strategii 

projektami strategicznymi i flagowymi odpowiada minister właściwy do spraw rozwoju 

regionalnego. 

 

2. Informacje o stanie realizacji wybranych inicjatyw rządowych na terenie województwa 

znajdują się natomiast w sprawozdaniach z realizacji Kontraktu Terytorialnego dla 

Województwa Wielkopolskiego (zwany dalej KT), zawartego pomiędzy Województwem 

Wielkopolskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego i Ministrem 

Infrastruktury i Rozwoju w dniu 14 listopada 2014 r. Zgodnie zapisami KT strona rządowa 

jest stroną właściwą odpowiedzialną za realizację 39 przedsięwzięć na terenie Wielkopolski. 

Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT jest monitorowany i corocznie przedstawiany 

Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego, zgodnie z zapisami ustawy o zasadach 

prowadzenia polityki rozwoju: „Informację o realizacji kontraktu terytorialnego w roku poprzednim. 

minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego przekazuje, do dnia 30 czerwca każdego roku, Radzie 

Ministrów oraz zarządowi województwa; zarząd województwa przekazuje, do dnia 30 lipca każdego roku, 

sejmikowi województwa.” (art. 14r ust. 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia 

polityki rozwoju). Strona rządowa nie wykazała jak do tej pory w przedmiotowych 

dokumentach stopnia realizacji wskazanych w SOR inwestycji flagowych na obszarze 

województwa wielkopolskiego. 

                                                                                                 Z poważaniem 
            Z up. Marszałka Województwa  

            Grzegorz Potrzebowski 
                Dyrektor 
                       Departamentu Polityki Regionalnej 
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