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UCHWAŁA Nr 1423/21 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 

z dnia 7 października 2021 r. 

w sprawie przyjęcia Planu Zarządzania Strategią Rozwoju Województwa 
„Małopolska 2030”  

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. 
Dz. U. z 2020 r., poz. 1668 z późn. zm.), uwzględniając zapisy Uchwały 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” oraz zapisy §18 ust. 2) Regulaminu 
Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, stanowiącego 
załącznik do Uchwały Nr 628/19 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia  
16 kwietnia 2019 r. z późn. zm., Zarząd Województwa Małopolskiego uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Przyjmuje się Plan Zarządzania Strategią Rozwoju Województwa „Małopolska 2030”  
w brzmieniu załącznika do niniejszej Uchwały.  

§ 2. 

Za opracowanie dokumentów w poszczególnych obszarach Strategii Rozwoju 
Województwa „Małopolska 2030”, wymienionych w Planie Zarządzania w postaci 
programów i planów strategicznych, odpowiadają kierunkowo właściwi Dyrektorzy. 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Zrównoważonego Rozwoju. 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
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UZASADNIENIE 

 
Przygotowanie Planu Zarządzania Strategią Rozwoju Województwa „Małopolska 

2030” stanowi realizację zapisów obowiązującej Strategii Rozwoju Województwa 

(SRWM 2030) w zakresie opracowania rozwiązań i narzędzia stanowiącego system 

zarządzania Strategią. 

Dokument opisuje system składający się z programów i planów strategicznych, 

będących najważniejszym elementem wdrażania celów Strategii. Do tej kategorii 

dokumentów zalicza się programy rozwoju opracowywane zgodnie z zapisami ustawy 

o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, programy sektorowe wynikające z polskich 

ustaw lub dokumentów unijnych oraz pozostałe programy i plany działań 

opracowywane z inicjatywy własnej Samorządu Województwa.  

Koordynacja i monitorowanie wieloletnich projektów inwestycyjnych odbywać się 

będzie za pośrednictwem Małopolskiego Planu Inwestycyjnego jako dokumentu 

obejmującego przedsięwzięcia podejmowane przez Samorząd Województwa. 

Podstawowym narzędziem oceny realizacji SRWM 2030 będzie Raport o stanie 

województwa za dany rok, przedstawiany Sejmikowi przez Zarząd Województwa 

zgodnie z art. 34a ust. 4 i 9 ustawy o samorządzie województwa, natomiast 

dopełnieniem systemu będzie przygotowywany każdego roku raport o sytuacji 

społeczno-gospodarczej regionu pn. „Województwo Małopolskie”. 

W Planie Zarządzania zwraca się także uwagę na inne mechanizmy polityki 

rozwoju, zwłaszcza nowe narzędzie wprowadzone zmienioną ustawą o zasadach 

prowadzenia polityki rozwoju, tj. kontrakt programowy, kontrakt sektorowy oraz 

porozumienie terytorialne.  

Nowym elementem w systemie zarządzania będzie Plan Pozyskiwania Środków 

Zewnętrznych na Realizację Strategii, stanowiący narzędzie pomocnicze dla 

Samorządu Województwa i pozostałych jst w zakresie pozyskiwania dodatkowych 

źródeł finansowania projektów rozwojowych.  

Plan Zarządzania SRWM 2030 przedstawia również zasady monitoringu i ewaluacji 

Strategii.  


