
         

UCHWAŁA NR 1080/286/13 
Zarządu Województwa Pomorskiego 

z dnia 24 wrze śnia 2013 roku 
 

o zmianie uchwały w sprawie przyj ęcia Regionalnego Programu Strategicznego 
w zakresie atrakcyjno ści kulturalnej i turystycznej, Uzasadnienia oraz 
Podsumowania do Regionalnego Programu Strategiczneg o w zakresie 
atrakcyjno ści kulturalnej i turystycznej. 
 
Na podstawie art. 18 pkt 3, art. 19 ust. 6 i ust. 8, art. 15 ust. 4 pkt 2 i art. 6a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach 
prowadzenia polityki rozwoju (tekst jednolity Dz.U. z 2009 Nr 84 poz. 712 ze zm1.) w zw. z art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 5 
czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 596) oraz art. 42 pkt 2, art. 43 pkt 1 i 2, 
Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej rozdział 3 pkt. 3 uchwala się, co 
następuje: 
 

§ 1. Wprowadza się w załączniku nr 1 do uchwały nr 912/272/13 Zarządu Województwa Pomorskiego 

z dnia 1 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie 

atrakcyjności kulturalnej i turystycznej, Uzasadnienia oraz Podsumowania do Regionalnego Programu 

Strategicznego w zakresie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej  następujące aktualizacje:  

1) użyte sformułowania „Departament Turystyki” i „Departament Promocji Województwa”  zastępuje 

się w odpowiednim przypadku sformułowaniem „Departament Turystyki i Promocji”. 

2) w rozdziale 3 pkt 1 w zdaniu rozpoczynającym się od słów „W skład Zespołu Zarządzającego 

wchodzą (..)” : 

a) lit. b otrzymuje brzmienie: „trzech przedstawicieli Departamentu Turystyki i Promocji (DTP)”; 

b) lit. d skreśla się; 

3) w rozdziale 4 załącznika nr 1 zatytułowanym „Charakterystyka potencjalnych przedsięwzięć 

strategicznych”: 

a) w potencjalnym przedsięwzięciu strategicznym „Kajakiem przez Pomorze”– zagospodarowanie 

szlaków wodnych w województwie pomorskim dla rozwoju turystyki kajakowej- uzupełnia się rubryki 

zatytułowane „Jednostka odpowiedzialna za realizację”, oraz „Zakres” 

b) w potencjalnym przedsięwzięciu strategicznym „Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli 

Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej – uzupełnia się rubrykę zatytułowaną „Zakres” 

c) w potencjalnym przedsięwzięciu strategicznym „Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu 

międzynarodowym” – uzupełnia się rubryki zatytułowane „Jednostka odpowiedzialna za realizację”, 

oraz „Zakres”. 

§ 2. Przyjmuje się tekst jednolity Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie atrakcyjności 

kulturalnej i turystycznej w brzmieniu jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 3. Przyjmuje się komunikat o zmianie Regionalnego Programu Strategicznego zakresie 

atrakcyjności kulturalnej i turystycznej w brzmieniu jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały i 

przekazuje się go do ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Turystyki i Promocji.  

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
                                                 
1 Zmiany powyższej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2011 r. Nr 279, poz. 1644, z 2012 r. poz. 
1237, z 2013 r. poz. 714. 



UZASADNIENIE  

 
 

Regionalny Program Strategiczny w zakresie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej, zwany dalej 

Programem, jest dokumentem realizującym Strategię Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020, 

przyjętą uchwałą Sejmiku Województwa Pomorskiego nr 458/XXII/12 w dniu 24 września 2012 r. 

Program został przyjęty przez Zarząd Województwa Pomorskiego uchwałą nr 912/272/13 w dniu 1 

sierpnia 2013 roku. Na wniosek Kierownika Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie 

atrakcyjności kulturalnej i turystycznej, w treści Programu wprowadzono zmiany związane ze zmianą 

struktury organizacyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, polegającej na 

utworzeniu Departamentu Turystyki i Promocji. Spowodowało to zmianę nazewnictwa 

dotychczasowego Departamentu Turystyki i Departamentu Promocji, oraz zmienił się zakres osobowy  

w Zespole Zarządzającym na obecność w nim trzech członków Departamentu Turystyki i Promocji. 

Uzupełniono również listę jednostek odpowiedzialnych za realizację potencjalnych przedsięwzięć 

strategicznych, oraz zakres potencjalnych przedsięwzięć strategicznych, co pozwoli na spełnienie 

formalnego warunku, umożliwiającego wnioskowanie o środki na doprowadzenie przedsięwzięcia do 

gotowości realizacyjnej w ramach konkursu 10.2.2._1 Regionalnego Programu Operacyjnego dla 

Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. Powyższe zmiany mają w istocie charakter 

porządkowy.  

Po zmianie Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej, 

zgodnie z art. 19 ust. 8 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, Zarząd Województwa 

Pomorskiego ogłosi w wojewódzkim dzienniku urzędowym komunikat o: 

1) podjęciu przez Zarząd Województwa uchwały o zmianie Regionalnego Programu Strategicznego 

w zakresie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej, 

2) adresie strony internetowej, na której Zarząd Województwa zamieści zmianę Programu, 

3) terminie, od którego zmiany Programu będą stosowane. 

 


