
 

Uchwała Nr 737 /2022 

Zarządu Powiatu Wągrowieckiego 

z dnia 03 marca  2022 roku.   

w sprawie przystąpienia do opracowania Programu rozwoju pn. „Strategia Rozwoju 

Powiatu Wągrowieckiego do 2030 roku” 

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 2a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm.) oraz art. 18 pkt. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 

r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju ( Dz.U. z 2021 poz. 1057 z późn. zm.) Zarząd 

Powiatu Wągrowieckiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Przystępuje się do opracowania Programu rozwoju pn. „Strategia Rozwoju Powiatu 

Wągrowieckiego do 2030 roku”, zwany dalej „Strategią”. 

 

§ 2. Określa się „Tryb i harmonogram opracowania Programu rozwoju pn. „Strategia Rozwoju 

Powiatu Wągrowieckiego do 2030 roku, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

§ 3. Powołuje się Zespół ds. opracowania Programu rozwoju pn. „Strategia Rozwoju Powiatu 

Wągrowieckiego do 2030 roku”, zwany dalej „Zespołem”, w składzie stanowiącym załącznik 

nr 2 do niniejszej uchwały. 

 

 § 4. Zadania Zespołu określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały .  

 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Wągrowieckiemu. 

 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

Starosta Wągrowiecki 

....................................................... 

/ Tomasz Kranc / 

 

Wicestarosta 

....................................................... 

/ Michał Piechocki / 

 

 

Jerzy Springer ............................................. 

 

Andrzej Wieczorek  ............................................. 

 

Robert Woźniak  .............................................. 



 

 

      Załącznik nr 1 do uchwały  Nr 737 /2022 

       Zarządu Powiatu Wągrowieckiego 

       Z dnia 03 marca 2022 roku 

 

Tryb i harmonogram opracowania Programu rozwoju 

 pn. „Strategia Rozwoju Powiatu Wągrowieckiego do 2030” 

 

1. Opracowaniem Programu rozwoju pn. „Strategia Rozwoju Powiatu Wągrowieckiego do 

2030 roku” zajmie się Zarząd Powiatu, który powoła Zespół ds. opracowania Programu 

rozwoju pn. „Strategia Rozwoju Powiatu Wągrowieckiego do 2030 roku”. W proces 

przygotowania, monitorowania i oceny włączone zostaną wszystkie zainteresowane instytucje 

i organizacje publiczne oraz przedstawiciele środowisk społeczno-gospodarczych. 

 

2. Prace nad Strategią obejmować będą wypracowanie założeń, misji i kierunków 

strategicznych rozwoju Powiatu i będą realizowane w podejściu ekspercko-partycypacyjnym, 

które w formułowaniu zapisów strategii zakłada udział zewnętrznych ekspertów oraz 

zaangażowanie mieszkańców, organizacji pozarządowych i podmiotów funkcjonujących w 

powiecie. Prace nad projektem strategii będą prowadzone w oparciu o spotkania robocze, 

spotkania konsultacyjne i inne form angażujących uczestników procesu. Wszelkie informacje 

o pracach nad strategią, konsultacjach i wypracowanych rozwiązaniach umieszczane będą na 

stronie internetowej powiatu. 

 

3. Konsultacje społeczne strategii będą prowadzone zgodnie z zapisami art. 6 ust. 3 – 6 ustawy 

o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2021 r. poz. 1057 ) oraz art. 39-43 ustawy 

o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r. poz. 2373 ze zm.)     

i będą obejmowały w szczególności: 

- zamieszczenie projektu strategii na stronie internetowej powiatu; 

- ogłoszenie na stronie internetowej powiatu oraz w prasie lokalnej informacji o konsultacjach, 

terminie sposobie przekazywania uwag do projektu strategii oraz terminie i miejscu spotkań 

konsultacyjnych, 

- przygotowanie sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji, zawierającego 

ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag wraz z uzasadnieniem i zamieszczenie sprawozdania 

na stronie internetowej powiatu. 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. OGÓLNY HARMONOGRAM PRAC 

 

Lp. Nazwa etapu prac  Przewidywany 

termin realizacji 

etapu 

Podmioty 

zaangażowane w 

realizację etapu 

1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu 

Wągrowieckiego o przystąpieniu do 

opracowania Programu rozwoju pn. 

„Strategia Rozwoju Powiatu 

Wągrowieckiego do 2030 roku” 

wraz z określeniem trybu i 

harmonogramu prac oraz 

powołaniem Zespołu ds. 

opracowania Programu rozwoju pn. 

„Strategia Rozwoju Powiatu 

Wągrowieckiego do 2030 roku” 

I kwartał 2022 Zarząd Powiatu 

Wągrowieckiego 

3.  Zebranie wniosków dotyczących 

problemów i 

oczekiwań w zakresie rozwoju 

powiatu na podstawie spotkań, 

wywiadów i ankiet 

przeprowadzonych wśród instytucji, 

organizacje publicznych, 

przedstawicieli środowisk 

społeczno-gospodarczych oraz 

mieszkańców powiatu. 

I – III kwartał 

2022 

Zespół ds. opracowania 

Programu rozwoju pn. 

„Strategia Rozwoju 

Powiatu 

Wągrowieckiego do 

2030 roku” 

4.  

 

 

Opracowanie na potrzeby Strategii 

diagnozy sytuacji społecznej, 

gospodarczej i przestrzennej 

powiatu 

Opracowanie wniosków z diagnozy 

i sporządzenie założeń Strategii 

 

Określenie wizji rozwoju 

powiatu, celów strategicznych i 

kierunków rozwoju 

III – IV kwartał 

2022 

Zespół ds. opracowania 

Programu rozwoju pn. 

„Strategia Rozwoju 

Powiatu 

Wągrowieckiego do 

2030 roku” 



 

5. Opracowanie projektu Strategii wraz 

z prognozą oddziaływania na 

środowisko  

IV kwartał 2022 – 

I kwartał 2023 

Zespół ds. opracowania 

Programu rozwoju pn. 

„Strategia Rozwoju 

Powiatu 

Wągrowieckiego do 

2030 roku” 

6. 

 

Przeprowadzenie konsultacji 

społecznych, w tym 

skonsultowanie projektu Strategii z 

dyrektorem Wód 

Polskich 

Zaopiniowanie projektu Strategii 

przez Zarząd Województwa 

Wielkopolskiego  w zakresie 

spójności ze 

strategią rozwoju województwa 

I– II kwartał 2023 

 

Zespół ds. opracowania 

Programu rozwoju pn. 

„Strategia Rozwoju 

Powiatu 

Wągrowieckiego do 

2030 roku” 

7. Przygotowanie sprawozdania z 

przebiegu i 

wyników konsultacji. 

Redakcja ostatecznych 

zapisów Strategii 

II kwartał 2023 Zespół ds. opracowania 

Programu rozwoju pn. 

„Strategia Rozwoju 

Powiatu 

Wągrowieckiego do 

2030 roku” 

8. Uchwalenie Strategii - podjęcie 

uchwały Rady Powiatu 

Wągrowieckiego o przyjęciu 

Strategii  

II kwartał 2023 Rada Powiatu 

Wągrowieckiego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Starosta Wągrowiecki 

....................................................... 

/ Tomasz Kranc / 

 

 

 

 



 

       Załącznik nr 2 do uchwały Nr 737/2022 

       Zarządu Powiatu Wągrowieckiego 

       Z dnia 03 marca 2022 roku 

 

 

 

Skład Zespołu ds. opracowania Programu rozwoju pn. „Strategia Rozwoju Powiatu 

Wągrowieckiego do 2030 roku”. 

 

 Skład Zespołu: 

 

1. Komitet sterujący w składzie: 

1) Tomasz Kranc – Starosta Wągrowiecki – przewodniczący Komitetu sterującego; 

2) Michał Piechocki – Wicestarosta Wągrowiecki – członek; 

3) Robert Woźniak – Członek Zarządu Powiatu Wągrowieckiego – członek; 

4) Jerzy Springer - Członek Zarządu Powiatu Wągrowieckiego – członek; 

5) Andrzej Wieczorek - Członek Zarządu Powiatu Wągrowieckiego – członek; 

6) Małgorzata Osuch – Przewodnicząca Rady Powiatu Wągrowieckiego – członek; 

7) Wiesław Ewertowski – Przewodniczący Komisji Finansów, Obszarów Wiejskich i 

Strategii Rozwoju Powiatu  - członek. 

 

2. Zespół roboczy  

1) Beata Jessa – Przewodnicząca Zespołu roboczego– Kierownik Wydziału Rozwoju, 

Inwestycji i Transportu Publicznego; 

2) Radosław Kubisz – Sekretarz Powiatu Wągrowieckiego; 

3) Ewa Szczepaniak – Skarbnik Powiatu Wągrowieckiego; 

4) Kierownicy Wydziałów Starostwa Powiatowego w Wągrowcu; 

5) Dyrektorzy Jednostek organizacyjnych Powiatu Wągrowieckiego; 

6) Przedstawiciele Miast i Gmin Powiatu Wągrowieckiego; 

7) Ekspert zewnętrzy. 

  

                 Starosta Wągrowiecki 

....................................................... 

/ Tomasz Kranc / 



 

       Załącznik nr 3 do uchwały Nr 737/2022 

       Zarządu Powiatu Wągrowieckiego 

       Z dnia 03 marca 2022 roku 

 

  

Zadania Zespołu ds. opracowania Programu rozwoju pn. „Strategii Rozwoju Powiatu 

Wągrowieckiego do 2030 roku”. 

 

 

 

 W ramach swoich prac Zespół będzie wykonywał następujące zadnia: 

 

1) Komitet sterujący dokonuje zatwierdzenia uzgodnień i ramowych ustaleń niezbędnych 

do opracowania Programu rozwoju pn. „Strategia Rozwoju Powiatu Wągrowickiego 

do 2030 roku wypracowanych przez Zespół roboczy. 

2) Komitet sterujący w porozumieniu z Zespołem roboczym może wyznaczać do udziału 

w pracach inne osoby, zapraszać gości i innych ekspertów z głosem doradczym. 

3) Rolę sekretariatu i zespołu kierującego redakcją tekstu dokumentu pełnić będzie 

Wydział Rozwoju, Inwestycji i Transportu Publicznego.  

4) Niezbędny wkład merytoryczny do dokumentu wnoszą, w zakresie swoich 

kompetencji, pracownicy reprezentowani przez poszczególnych członków Zespołu. 

5) Posiedzenia Komitetu sterującego  i Zespołu roboczego zwoływane są w zależności od 

potrzeby przez ich przewodniczących. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Starosta Wągrowiecki 

....................................................... 

/ Tomasz Kranc / 

 

 

 

 


