
 
 

UCHWAŁA NR 283/316/18 

Zarządu Województwa Pomorskiego  

z dnia 27 marca 2018 roku 
 

w sprawie przyjęcia Raportu z przebiegu konsultacji społecznych projektu 
zmiany Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie atrakcyjności 
kulturalnej i turystycznej Pomorska Podróż 
 
Na podstawie art. 6 ust.4, art. 18 pkt 3, art. 19a  ust 1 i 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki 
rozwoju (jednolity tekst Dz. U. z 2017 r. poz. 1376 

1
), w związku z uchwałą 49/299/18 Zarządu Województwa Pomorskiego z 

dnia 18 stycznia 2018 roku w sprawie przyjęcia projektu zmiany Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie 
atrakcyjności kulturalnej i turystycznej (Pomorska Podróż) i skierowania go do konsultacji społecznych, uchwala się, co 
następuje:                                            

 
§ 1. Przyjmuje się Raport z przebiegu konsultacji społecznych projektu zmiany Regionalnego 

Programu Strategicznego w zakresie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej Pomorska Podróż, zwany 
dalej Raportem. Raport stanowi załącznik do niniejszej Uchwały. 

 
§ 2. Raport zostanie podany do publicznej wiadomości za pośrednictwem strony internetowej 

Samorządu Województwa Pomorskiego.  
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 

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

 



UZASADNIENIE 
 

 
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 Nr 912/272/13 Zarządu Województwa 

Pomorskiego z dnia 1 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Regionalnego Programu Strategicznego  

w zakresie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej Pomorska Podróż, Uzasadnienia oraz 

Podsumowania do Regionalnego Programu Strategicznego zachodzi konieczność aktualizacji 

Programu. 

18 stycznia 2018 r. Zarząd Województwa Pomorskiego (ZWP) przyjął projekt zmiany Regionalnego 

Programu Strategicznego w zakresie atrakcyjności turystycznej i kulturalnej Pomorska Podroż  

(RPS PP), kierując go do konsultacji społecznych, zgodnie z art. 19a w związku z art.6 ustawy z dnia 

6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.  

Konsultacje projektu zmiany Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie atrakcyjności 

turystycznej i kulturalnej Pomorska Podróż trwały łącznie 35 dni (od 22 stycznia do 25 lutego 2018 r.). 

Konsultacje projektu zmiany RPS PP miały dwie formy: bezpośrednią – 14 lutego 2018 r.  

w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego przeprowadzono konferencję oraz 

pośrednią – poprzez udostępnienie na stronie www.strategia2020.pomorskie.eu formularza 

konsultacyjnego. Pisemne uwagi można było przesyłać w wersji elektronicznej na adres  

rps-turystyka@pomorskie.eu lub w wersji papierowej na adres Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Pomorskiego. Informację o trwającym procesie konsultacji upowszechniono  

na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, natomiast ogłoszenie 

na temat konsultacji zostało opublikowane w prasie o zasięgu regionalnym w dniu  

22 stycznia 2018 r. 

Zgodnie z art.6 ust 4 o zasadach prowadzenia polityki rozwoju w terminie 30 dni od dnia zakończenia 

konsultacji podmioty je organizujące przygotowują sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji 

oraz podają je do publicznej wiadomości na swojej stronie internetowej. 

Raport z przebiegu konsultacji społecznych projektu zmiany Regionalnego Programu Strategicznego 

w zakresie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej Pomorska Podróż uwzględnia wszystkie uwagi 

zgłoszone w trakcie konsultacji (zawiera ustosunkowanie się do nich wraz z uzasadnieniem) i stanowi 

sprawozdanie w rozumieniu powołanego art.6 ust 4 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. 

Wnioski z Raportu zostaną wykorzystane do dalszych prac związanych z przygotowaniem zmiany 

Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej Pomorska 

Podróż. 
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