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UCHWAŁA Nr XXXI/422/20 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 

z dnia 17 grudnia 2020 r. 

w sprawie przyjęcia aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego 
na lata 2011-2020 pn. Strategia Rozwoju Województwa „Małopolska 2030” 

Na podstawie art. 18 pkt 2)  oraz art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1668 z późn. zm.) w zw. z art. 31 ustawy z dnia 15 lipca 
2020 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych 
ustaw (Dz.U. z 2020 r., poz. 1378z późn. zm.), a także uwzględniając zapisy Uchwały 
Nr VI/41/19 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie 
określenia zasad, trybu i harmonogramu prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju 
Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020, zmienionej Uchwałą Nr XX/264/20 Sejmiku 
Województwa Małopolskiego z dnia 27 kwietnia 2020 r., Sejmik Województwa Małopolskiego 
uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Przyjmuje się aktualizację Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 
2011-2020, przyjętej Uchwałą Nr XII/183/11 Sejmiku Województwa Małopolskiego 
z dnia 26 września 2011 roku, pn. Strategia Rozwoju Województwa „Małopolska 2030” 
w brzmieniu Załącznika do niniejszej Uchwały. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Małopolskiego. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  



 Strona 2 z 2 

UZASADNIENIE 

 

Strategia rozwoju województwa to podstawowy i najważniejszy dokument 
samorządu województwa, którego zadaniem jest określenie celów i kierunków 
polityki regionalnej. Opracowanie strategii rozwoju jest nie tylko ustawowym 
obowiązkiem samorządu województwa, ale przede wszystkim niezbędnym 
i koniecznym warunkiem dla zapewnienia regionowi podstaw do zrównoważonego 
i stabilnego rozwoju w długofalowej perspektywie. 

Mając na uwadze zobowiązania, które wynikają z ustawy o samorządzie 
województwa, to właśnie na samorządzie województwa spoczywa 
odpowiedzialność tworzenia i realizacji strategii rozwoju województwa, 
kształtowania świadomości zarówno narodowej, obywatelskiej jak i kulturowej, przy 
jednoczesnym uwzględnieniu nowoczesnego rozwoju gospodarczego, a także 
zrównoważonego gospodarowania środowiskiem i przestrzenią. 

Strategia Rozwoju Województwa „Małopolska 2030” stanowi aktualizację 
strategii rozwoju województwa przyjętej na lata 2011-2020. Podejmując decyzję 
o przystąpieniu do aktualizacji tego dokumentu, Sejmik Województwa określił 
zasady, harmonogram i tryb prac nad dokumentem. 

Niniejszy dokument jest efektem prac prowadzonych przez Zarząd Województwa 
Małopolskiego. Uwzględnia on wnioski i rekomendacje sformułowane w ramach 
opiniowania, uzgodnień i szerokich konsultacji społecznych, których elementem 
były w szczególności: wnioski i postulaty zgłaszane do projektu dokumentu w formie 
pisemnej i ustnej, debaty regionalne poświęcone potencjałom, barierom 
i najważniejszym sprawom dla regionu w perspektywie 2030 roku, a także liczne 
spotkania konsultacyjne z udziałem przedstawicieli kluczowych środowisk 
i instytucji regionalnych. Końcowa wersja dokumentu została przygotowana 
z uwzględnieniem wyników zewnętrznej oceny ex ante oraz strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko. 

Mając na uwadze harmonogram prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju 
Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020, celem niniejszej uchwały jest 
przyjęcie przez Sejmik Województwa Małopolskiego Strategii Rozwoju 
Województwa „Małopolska 2030”, w brzmieniu Załącznika do niniejszej Uchwały. 


