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 Powiat Poznański konsekwentnie realizuje politykę rozwoju w oparciu o dokumenty 

strategiczne, ze strategią rozwoju na czele. Pierwsze opracowanie tej rangi pojawiło się w 2006 r., 

a jego ustalenia były konsekwentnie wdraŜane przez ostatnie lata.  

Strategia rozwoju jest najwaŜniejszym dokumentem programowym Powiatu Poznańskiego. Na 

jego podstawie realizowana jest misja Powiatu oraz  tworzone są szczegółowe  dokumenty  

operacyjne. Strategia określa cele, jakie stawia sobie Samorząd Powiatowy w perspektywie 

najbliŜszych lat oraz katalog zadań, za pomocą których poszczególne cele są realizowane.  

Niniejszy dokument to zaktualizowana w perspektywie do 2015 r. wersja Strategii na lata 

2006-2013.  Aktualizacja załoŜeń Strategii wynika ze zmieniających się warunków funkcjonowania 

samorządu, sytuacji środowiskowej i społeczno-gospodarczej, zmian w prawie krajowym i finansach 

publicznych oraz innych czynników mających wpływ na działalność Samorządu Powiatowego. Zostały 

one przedstawione w dokumencie Ewaluacja Strategii Rozwoju Powiatu z 2012 r., w którym dokonana 

została takŜe, z bardzo pozytywnym wynikiem, ocena realizacji dotychczasowych działań 

strategicznych. 

Zaktualizowana wersja Strategii została przygotowana z naleŜytą starannością przez Centrum 

Badań Metropolitalnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, przy ścisłej współpracy 

z władzami Powiatu Poznańskiego i kadrą administracyjną Starostwa Powiatowego w Poznaniu.  

Strategia ma charakter integracyjny, zarówno w stosunku do mieszkańców powiatu 

i wszystkich jednostek administracji publicznej, połoŜonych na jego terenie, jak teŜ organizacji 

pozarządowych, przedsiębiorstw i instytucji działających dla dobra powiatu. Władze samorządowe 

będą informować mieszkańców powiatu o postępach w realizacji tego dokumentu. Systematyczne 

przekazywanie wiadomości będzie elementem niezbędnym w tworzeniu korzystnego klimatu wokół 

podejmowanych przedsięwzięć. Istotne jest równieŜ przyjmowanie wszystkich uwag płynących od 

mieszkańców, organizacji i lokalnych władz samorządowych oraz uwzględnienie wszystkich moŜliwych 

do realizacji postulatów. 

Realizacja Strategii Rozwoju Powiatu Poznańskiego na lata 2006-2015 jest wyzwaniem 

i zadaniem dla całej wspólnoty samorządowej. Zgodnie z zapisem misji, realizacja celów i działań 

Strategii powinna zapewnić dalszy, dynamiczny i zrównowaŜony rozwój powiatu dla dobra jego 

mieszkańców. 
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