UCHWAŁA NR XXXI/199/2021
RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP.
z dnia 29 kwietnia 2021 r.
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Książ Wlkp. na lata 2021-2030
Na podstawie art. 10f ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r.
poz. 713 ze zm.) oraz art. 19 ust. 3b ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki
rozwoju (Dz. U. z 2019r., poz. 1295 ze zm.), uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Strategię Rozwoju Gminy Książ Wlkp. na lata 2021-2030, stanowiącą załącznik do
niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Książu Wlkp.
Sławomir Przybylski
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UZASADNIENIE
do uchwały Nr XXXI/199/2021 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 29 kwietnia 2021 r.
Wraz z końcem ubiegłego roku upłynął okres obowiązywania Strategii Rozwoju Gminy Książ Wlkp.
na lata 2014-2020. W związku z tym zaistniała potrzeba opracowania nowego dokumentu planowania
rozwoju lokalnego, którego okres funkcjonowania określono, poczynając od roku 2021, na kolejne
10 lat.
Prace nad przygotowaniem nowej Strategii rozpoczęły się od podpisania w dniu 1 czerwca 2020 r.
umowy z Wielkopolską Akademią Nauki i Rozwoju w Poznaniu, wyłonioną przez tut. samorząd
w ramach zapytania ofertowego. Jednym z pierwszych działań, jakie w kwestii opracowania
dokumentu zostało podjęte, było spotkanie przedstawicieli Gminy Książ Wlkp. z osobami
reprezentującymi wybraną firmę, celem określenia kierunków rozwoju Gminy. Następnie, po
uzupełnieniu tych informacji o opinie mieszkańców Gminy Książ Wlkp. uzyskanych w ramach badania
społecznego, przeprowadzonego w formie ankiet, 5-osobowy Zespół zadaniowy powołany przez
Burmistrza Książa Wlkp. spośród pracowników Urzędu, wspólnie z Wielkopolską Akademią Nauki
i Rozwoju, przystąpił do opracowania projektu dokumentu. Jego pierwotny zarys został przedstawiony
podczas warsztatów strategicznych, w których uczestniczyli przedstawiciele różnych organów,
podmiotów i instytucji funkcjonujących na terenie ksiąskiego samorządu. To właśnie z udziałem
reprezentantów członków lokalnej społeczności sformułowane zostały projekty wizji i misji Gminy
Książ Wlkp.
Tymczasem na podstawie nowelizacji ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia
polityki rozwoju, która nałożyła na Gminę potrzebę określenia zasad opracowania Strategii, podjęto
uchwałę Nr XXIX/193/2021 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie określenia
szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania Strategii Rozwoju Gminy Książ Wlkp. na lata 20212030. W dalszej części prac, zgodnie z ww. ustawą, przeprowadzone zostały konsultacje społeczne nad
projektem Strategii z Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, sąsiednimi
Gminami oraz mieszkańcami Gminy Książ Wlkp. W oparciu z kolei o ustawę z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym, projekt ksiąskiej Strategii przesłany został do Zarządu Województwa
Wielkopolskiego w celu wydania opinii dotyczącej sposobu uwzględnienia ustaleń i rekomendacji
w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie określonych
w Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku. Zarząd Województwa, podejmując
uchwałę Nr 3463 z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie wydania opinii dotyczącej spójności projektu
Strategii Rozwoju Gminy Książ Wlkp. na lata 2021-2030 ze Strategią rozwoju województwa
wielkopolskiego do 2030 roku, wydał pozytywną opinię dla projektu ksiąskiej Strategii Rozwoju,
wskazując jednocześnie kilka uwag dotyczących przedłożonego opracowania. Zostały one
uwzględnione w ostatecznym projekcie dokumentu, dzięki czemu jest on w całości spójny
z nadrzędną, wojewódzką Strategią rozwoju.
Przygotowane opracowanie stanowi jedno z podstawowych instrumentów zarządzania. Daje ono
podstawę do określenia w przyszłości działań, celem których jest zrównoważony rozwój społeczny,
gospodarczy, infrastrukturalny, ekologiczny i przestrzenny. Dokument wskazuje strategiczne kierunki
rozwoju w perspektywie do 2030 roku. Ich doprecyzowanie, usystematyzowanie i oznaczenie w czasie,
pozwoliło na stworzenie długofalowej wizji rozwoju Gminy. Dzięki takiemu podejściu, przyjęte przez
gminny samorząd plany i zamierzenia, będą prowadzone w sposób skoordynowany, celowy
i adekwatny do możliwości organizacyjno-finansowych Gminy. Strategia umożliwia również efektywne
gospodarowanie posiadanymi zasobami, takimi jak: środowisko przyrodnicze i kulturowe, zasoby
ludzkie, infrastrukturalne czy finansowe. Dodatkowo zapisy w dokumencie strategicznym zostały ujęte
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w taki sposób, aby zapewnić możliwości pozyskiwania dotacji unijnych dla realizacji zawartych
w Strategii celów. Dokument podlegał będzie procesowi monitorowania. Jego celem jest weryfikacja
skuteczności wdrażanych przedsięwzięć. Analiza realizacji zadań określonych w Strategii, będzie
przeprowadzana coroczne, a jej efekty będą ujmowane w Raporcie o stanie Gminy Książ Wlkp.
Mając powyższe na względzie oraz dostrzegając doniosłość Strategii dla rozwoju Gminy Książ Wlkp.,
podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
Sławomir Przybylski
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