
  

UCHWAŁA  NR XLI/693/13 

SEJMIKU  WOJEWÓDZTWA  KUJAWSKO-POMORSKIEGO 

z dnia 21 października 2013 r. 

 

w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 – 

Plan modernizacji 2020+ 

 
Na podstawie art. 18 pkt 2 w związku z art. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 

o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596 ze zm.1), art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 
6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 
ze zm.2) oraz uwzględniając zapisy uchwały nr XV/248/11 Sejmiku Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie przystąpienia do opracowania 
Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego oraz przyjęcia zasad, trybu 
i harmonogramu jej sporządzenia, uchwala się co następuje: 

 

 § 1. Przyjmuje się Strategię rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 

2020 – Plan modernizacji 2020+, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały. 

 

 § 2. Tracą moc uchwały: 

1) nr 439/2000 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2000 r. 

w sprawie Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego; 

2) nr 209/99 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 października 1999 r. 

w sprawie Diagnozy Prospektywnej Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz celów 

rozwoju Województwa przygotowanych w ramach prac nad strategią rozwoju. 

 

 § 3. Do czasu uchwalenia nowych programów realizujących Strategię rozwoju 

województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 – Plan modernizacji 2020+ strategie 

i programy uchwalone na podstawie Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego 

na lata 2007-2020 zachowują moc. 

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Kujawsko-

Pomorskiego. 

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

                                                 
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645. 
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241; z 2011 r. Nr 279, 
poz. 1644; z 2012 r. poz. 1237; z 2013 r. poz. 714. 



  

UZASADNIENIE 

 

1. Przedmiot regulacji: 

Przedmiotem niniejszej regulacji jest przyjęcie Strategii rozwoju województwa 

kujawsko-pomorskiego do roku 2020 – Plan modernizacji 2020+ (dalej: Strategia). 

 

2. Podstawa prawna: 

Zgodnie z art. 18 pkt. 2 w związku z art. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 

o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596 ze zm.), samorząd województwa 

określa strategię rozwoju województwa, natomiast do wyłącznej właściwości sejmiku 

województwa należy uchwalanie strategii rozwoju województwa. Mając na względzie art. 14 

ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 

z 2009 r. Nr 84, poz. 712 ze zm.) strategie rozwoju, o których mowa w art. 9 pkt 3 sejmik 

województwa przyjmuje w drodze uchwały. 

Realizując zapisy uchwały nr XV/248/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-

Pomorskiego z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii 

rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego oraz przyjęcia zasad, trybu i harmonogramu 

jej sporządzenia, Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przygotował projekt Strategii 

rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 – Plan modernizacji 2020+. 

 

3. Konsultacje ustawowe: 

Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki 

rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 ze zm.) Zarząd Województwa przeprowadził 

konsultacje społeczne projektu Strategii, które trwały od 3 czerwca do 15 lipca 2013 r. Do 

udziału w konsultacjach zaproszono szerokie grono osób oraz instytucji, a w szczególności 

przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, partnerów społecznych i gospodarczych, 

administracji rządowej, związków zawodowych, organizacji pozarządowych, województwa 

ościenne, Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz mieszkańców 

województwa. Po zakończeniu konsultacji przygotowano Sprawozdanie z przebiegu 

i wyników konsultacji projektu Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do 

roku 2020 – Plan modernizacji 2020+, które podane zostało do publicznej wiadomości na 

stronie internetowej. 

Dla projektu Strategii przeprowadzona została również strategiczna ocena 

oddziaływania na środowisko, zgodnie z art. 6a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach 

prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 ze zm.) oraz art. 46 pkt. 1, 



  

art. 51 ust. 1 i art. 53 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 ze zm.) Zarząd 

Województwa zapewnił możliwość udziału społeczeństwa w strategicznej ocenie 

oddziaływania na środowisko (SOOŚ), poprzez zorganizowanie konsultacji społecznych 

projektu Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Strategii rozwoju województwa 

kujawsko-pomorskiego do roku 2020 – Plan modernizacji 2020+, które trwały od 5 do 26 

września 2013 r. Zweryfikowane wnioski z procesu SOOŚ zostały uwzględnione w Strategii. 

Dodatkowo przygotowany został również raport ewaluacyjny ex-ante projektu 

Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 – Plan modernizacji 

2020+, którego wyniki wsparły proces tworzenia Strategii. 

4. Uzasadnienie merytoryczne: 

 Przygotowanie nowej Strategii było podyktowane następującymi przesłankami: 

1) modyfikacji uległa koncepcja rozwoju województwa, która obecnie zakłada podjęcie 

działań na rzecz jego modernizacji, co wymaga wsparcia tego procesu przez nowe 

instrumenty zarządzania strategicznego; 

2) postulat weryfikacji i w jej następstwie możliwej zmiany obowiązującej strategii rozwoju 

województwa zawarty jest w opinii końcowej Raportu z realizacji Strategii rozwoju 

województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2005-2008 (przyjęty przez Zarząd 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 15 czerwca 2010 r. uchwałą Nr 47/770/10; 

przedstawiony Sejmikowi Województwa w dniu 28 czerwca 2010 r.). Ponadto postulat 

opracowania nowej Strategii wynika z wniosków innych analiz dotyczących rozwoju 

województwa w minionym okresie; 

3) w toku realizacji obowiązującej strategii rozwoju województwa zmieniane było prawo  

dotyczące polityki regionalnej. Ustawą z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia 

polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 ze zm.) wprowadzono istotne regulacje 

tej polityki, prowadzonej przez samorząd województwa. Ustawa wprowadza m.in. wymóg 

zgodności strategii rozwoju województwa ze średniookresowymi strategiami rozwoju 

kraju; 

4) w 2009 r. Rząd RP przystąpił do budowy nowego systemu zarządzania rozwojem kraju  

po 2013 r. Funkcjonowanie tego systemu zakłada zgodność podstawowych założeń 

dokumentów strategicznych poziomu krajowego i wojewódzkiego, wprowadza 

innowacyjny instrument realizacji polityki rozwoju, wspólny dla rządu i samorządu 

województwa, jakim jest kontrakt terytorialny. 

5) nowe założenia europejskiej i krajowej polityki rozwoju po 2013 r.; 



  

Wobec powyższego przygotowana została nowa Strategia, uwzględniająca: postulaty 

zmiany wynikające z oceny jej dotychczasowej użyteczności, wymogi formalne prowadzania 

polityki rozwoju w naszym kraju oraz założenia przyszłej polityki rozwoju w strukturach Unii 

Europejskiej. 

 

5. Ocena skutków regulacji: 

Zakres powyższej regulacji nie niesie za sobą bezpośrednich skutków finansowych. 

Konieczna będzie natomiast weryfikacja i stopniowe aktualizowanie istniejących 

dokumentów strategicznych i operacyjnych (strategii, programów, itp.) lub przyjmowanie 

nowych programów, mając na względzie realizację celów nowej Strategii oraz zmiany jakie 

zaszły w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 

z 2009 r. Nr 84, poz. 712 ze zm.) i ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596 ze zm.). Zgodnie z art. 9 pkt 3 ustawy o zasadach 

prowadzenia polityki rozwoju, strategie rozwoju odnoszące się do rozwoju regionów, 

realizowane są przy pomocy programów. A w myśl art. 15 ust. 3 wspomnianej ustawy, 

programami są: programy operacyjne, w tym regionalne programy operacyjne i programy 

rozwoju. Jednocześnie odnosząc się do art. 11 pkt. 3 ustawy o samorządzie województwa 

strategia rozwoju województwa jest realizowana przez programy wojewódzkie i regionalny 

program operacyjny. 


