
UCHWAŁA NR XVII/257/2019 
RADY MIASTA KALISZA 
z dnia 28 listopada 2019 r. 

 
w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Miasta Kalisza 2020+. 
 
Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), uchwala się, co następuje: 

 
 
 

§ 1. 
 

Przystępuje się do opracowania „Strategii Rozwoju Miasta Kalisza 2020+”. 
 
                                                               § 2. 
 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza. 
 

§ 3.  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

        Przewodniczący 
Rady Miasta Kalisza 

    /…/ 
    Tadeusz Skarżyński 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UZASADNIENIE  
        DO UCHWAŁY NR XVII/257/2019   

        RADY MIASTA KALISZA 
  z dnia 28 listopada 2019 r. 

 
w sprawie przystąpienia do opracowania „Strategii Rozwoju Miasta Kalisza 2020+”. 
 
 
Obowiązująca „Strategia Rozwoju Miasta Kalisza na lata 2014 – 2024”, przyjęta uchwałą  
Nr XLIX/651/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 czerwca 2014 r., jest najważniejszym 
dokumentem wielowymiarowego planowania perspektywicznego, określającym cele oraz 
kierunki rozwoju Miasta. Realizacja strategii, w przyjętej perspektywie czasowej, prowadzić ma 
do podnoszenia jakości wszystkich sfer funkcjonowania miasta osiągając pożądane wyobrażenie 
rozwoju Miasta Kalisza zdefiniowane w wizji „Kalisz – otwarte miasto o wysokiej jakości życia 
jego mieszkańców i dynamicznie rozwijającej się, nowoczesnej gospodarce”. Strategia określiła 
główne kierunki działań w najbliższej dekadzie w 3 głównych sferach: społecznej, gospodarczej 
oraz przestrzenno – ekologicznej.  
 
Uznając dynamikę uwarunkowań społeczno - gospodarczych otoczenia oraz przyjmując 
monitorowanie, ewaluację oraz aktualizowanie za nieodłączny element cyklu strategicznego,  
w rozdziale czwartym dokumentu, wskazano obowiązek sporządzania raportów 
sprawozdawczych z monitorowania procesu realizacji strategii oraz przeprowadzenia 
okresowego badania ewaluacyjnego strategii. Przesłanki do przeprowadzenia aktualizacji 
strategii wynikać mogą zarówno z przeprowadzanego monitoringu i ewaluacji zrealizowanych 
zadań, jak i ze zmiany warunków makroekonomicznych, prawnych czy organizacyjnych.   
 
Zgodnie z przyjętymi w dokumencie założeniami w ramach systemu monitorowania „Strategii 
Rozwoju Miasta Kalisza na lata 2014 -2024” opracowano okresowe raporty sprawozdawcze  - 
analiza makroekonomiczna za lata 2014, 2015, 2016, 2017, raport sprawozdawczy z realizacji 
celów operacyjnych za okres 2014 – 2017 oraz raport sprawozdawczy za lata 2014 – 2017  
z ewaluacji. Zawarte w ww. raportach wnioski i rekomendacje wskazują na konieczność 
aktualizacji „Strategii Rozwoju Miasta Kalisza na lata 2014 - 2024”, która jest ostatnim 
narzędziem w cyklu realizacji strategii.  
 
Zgodnie z najlepszymi standardami w tej dziedzinie opracowanie dokumentu tej rangi jak i jego 
aktualizacja wymaga przeprowadzenia określonych etapów prac tj.: aktualizacja diagnozy, 
wartościowanie analizy SWOT oraz wyłonienie problemów kluczowych, ustalenie 
priorytetowych celów strategicznych, wypracowanie działań strategicznych (programów 
operacyjnych/strategicznych), wypracowanie szczegółowego systemu wdrażania strategii, w tym 
powiązań z innymi dokumentami strategicznymi miasta, opracowanie systemu monitorowania  
i ewaluacji, systemu finansowania strategii i szacowanie kosztów, strategiczna ocena 
oddziaływania na środowisko, konsultacje społeczne, promocja. W efekcie przeprowadzenia ww. 
procedury, której szacowany czas wyniesie od 6 do 9 miesięcy, przyjęcie aktualizacji 
obowiązującej „Strategii Rozwoju Miasta Kalisza na lata 2014 – 2024”  lub przyjęcie nowej 
„Strategii Rozwoju Miasta Kalisza 2020+” będzie mogło nastąpić we wrześniu 2020 r.  
W przypadku przyjęcia w połowie 2020 r. aktualizacji obowiązującej strategii, obowiązywać 



będzie ona tylko przez 4 lata a w 2023 r. należy przystąpić do opracowania nowej strategii 
rozwoju miasta. Horyzont czasowy obowiązującej strategii upływa z dniem 31 grudnia 2024 r. 
 
Zasadnym jest więc opracowanie nowej strategii rozwoju miasta na kolejne dziesięciolecie. 
Nowa strategia 2020+ nie posiada jednoznacznie określonego horyzontu czasowego. Wynika to 
z założenia, że realizacja określonej w dokumencie wizji Kalisza oraz wyznaczonego, 
dalekosiężnego celu głównego jest procesem ciągłym, polegającym na ustawicznym zmierzaniu 
do stanu pożądanego, sformułowanego w strategii. Znaczenie dla opracowania strategii mają 
także trwające prace związane z przygotowaniem „Strategii rozwoju województwa 
wielkopolskiego do 2030” oraz przyjęta „Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030”.  
 
W świetle powyższego podjęcie niniejszej uchwały należy uznać na zasadne.  
 
 

w z. Prezydenta Miasta Kalisza 
          /…/ 

        Grzegorz Kulawinek 
    Prezydent Miasta Kalisza 

 
 
 

                                                                                                     


