
 

UCHWAŁA NR 466/327/18 
Zarządu Województwa Pomorskiego  

z dnia 10 maja 2018 roku 
 

o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Regionalnego Programu Strategicznego 
w zakresie rozwoju gospodarczego, Uzasadnienia oraz Podsumowania  
do Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego 
oraz uchylenia Regionalnego Programu Wspierania Klastrów dla Województwa 
Pomorskiego na lata 2009-2015 
 
Na podstawie art. 18 pkt 3, art. 19 ust. 3 i ust. 8, art. 15 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia 
polityki rozwoju (jednolity tekst Dz. U. z 2017 r. poz. 1376, z późn. zm.1), art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  
o samorządzie województwa (jednolity tekst: Dz. U. z 2017 r. poz. 2096, z późn. zm.2) oraz pkt 3 rozdziału III załącznika nr 1 do 
uchwały Nr 952/275/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Regionalnego 
Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego ,Uzasadnienia oraz Podsumowania do Regionalnego Programu 
Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego oraz uchylenia Regionalnego Programu Wspierania Klastrów dla 
Województwa Pomorskiego na lata 2009-2015 uchwala się, co następuje:  
 

§ 1. W uchwale nr 952/275/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 13 sierpnia 2013 
roku w sprawie przyjęcia Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego, 
Uzasadnienia oraz Podsumowania do Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju 
gospodarczego oraz uchylenia Regionalnego Programu Wspierania Klastrów dla Województwa 
Pomorskiego na lata 2009-2015, zmienionej uchwałą nr 967/277/13 Zarządu Województwa 
Pomorskiego z dnia 22 sierpnia 2013 r., uchwałą nr 644/55/15 Zarządu Województwa Pomorskiego  
z dnia 2 lipca 2015 r. Zarządu Województwa Pomorskiego oraz uchwałą Zarządu Województwa 
Pomorskiego nr 236/125/16 z dnia 10 marca 2016 r, wprowadza się następujące zmiany: 

1) Załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej 
uchwały.  

 
§ 2. Przyjmuje się komunikat o zmianie Programu w brzmieniu jak w załączniku nr 2  

do niniejszej uchwały i przekazuje się go do ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym. 
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi Departamentu Rozwoju Gospodarczego, 

który pełni funkcję Kierownika Programu. 
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 
 
 

                                                           
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 1475 
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r. poz. 130 



UZASADNIENIE 
 

Regionalny Program Strategiczny w zakresie rozwoju gospodarczego (Pomorski Port Kreatywności), 
zwany dalej „Programem”, realizuje Strategię Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 w obszarze 
celu operacyjnego 1. Nowoczesna gospodarka. Program został przyjęty uchwałą nr 952/275/13 
Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Regionalnego 
Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego, Uzasadnienia oraz Podsumowania do 
Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego oraz uchylenia 
Regionalnego Programu Wspierania Klastrów dla Województwa Pomorskiego na lata 2009-2015, oraz 
zmieniony uchwałą nr 967/277/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 22 sierpnia 2013 r., 
uchwałą nr 644/55/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 2 lipca 2015 r. Zarządu 
Województwa Pomorskiego oraz uchwałą Zarządu Województwa Pomorskiego nr 236/125/16 z dnia 
10 marca 2016 r. 
 
W związku uchwałą Nr 793/250/17 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 11 lipca 2017 r.  
w sprawie przyjęcia „Oceny realizacji Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 w latach 
2013-2016” oraz pkt 3 rozdziału III załącznika nr 1 do uchwały 967/272/13 Zarządu Województwa 
Pomorskiego z dnia 22 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Regionalnego Programu Strategicznego w 
zakresie rozwoju gospodarczego (Pomorski Port Kreatywności), Uzasadnienia oraz Podsumowania do 
Regionalnego Programu Strategicznego zaszła konieczność aktualizacji Programu. Zgodnie z pkt 3 
rozdziału III Programu procedura aktualizacji Programu jest analogiczna jak w przypadku jego 
przyjmowania. 
Uchwałą nr 48/299/18 z dnia 18 stycznia 2018 r. Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął projekt 
zmiany Programu, wskazując zakres proponowanych zmian oraz skierował go do konsultacji 
społecznych. Zgodnie z ustawą o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, konsultacje projektu zmiany 
Programu trwały łącznie 35 dni (od 22 stycznia do 25 lutego 2018 r.). Uchwałą nr 282/316/18 
z dnia 27 marca 2018 r. Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął Raport z przebiegu konsultacji 
społecznych projektu zmiany Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju 
gospodarczego (Pomorski Port Kreatywności). 
 
Projekt zmiany Programu, zgodnie z art. 46 pkt 2 w związku z art. 50 ustawy z dnia 3 października 
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1405  
z późn.zm.), zwanej dalej "Ustawą", podlega procedurze strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko. Ponieważ realizacja zmienianych postanowień Programu nie spowoduje znaczącego 
oddziaływania na środowisko, na mocy art. 48 ust. 1 Ustawy, tj. w uzgodnieniu z Regionalnym 
Dyrektorem Ochrony Środowiska w Gdańsku, Pomorskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem 
Sanitarnym, Dyrektorem Urzędu Morskiego w Gdyni oraz Dyrektorem Urzędu Morskiego w Słupsku,  
17 kwietnia  2018 r. Zarząd Województwa podjął uchwałę nr 368/322/18 w sprawie odstąpienia od 
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany Regionalnego 
Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego (Pomorski Port Kreatywności). 

Po zmianie Programu 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 Programu, 
2) adresie strony internetowej, na której Zarząd Województwa zamieści zmianę Programu, 
3) terminie, od którego zmiany Programu będą stosowane. 

 


