
 

Uchwała Nr 534/357/22 

Zarządu Województwa Pomorskiego  

z  dnia 2 czerwca 2022 r .  

w sprawie przyjęcia Raportu z przebiegu i wyników konsultacji projektu zmiany 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 

2014-2020 

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

województwa (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 547), art. 6 ust. 6 w zw. z art. 19a ustawy z dnia 6 

grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t. j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1057), 

uchwala się, co następuje: 

§ 1. 

Przyjmuje się Raport z przebiegu i wyników konsultacji projektu zmiany 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-

2020, zwany dalej Raportem. Raport stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.  

§ 2.  

Raport zostanie podany do publicznej wiadomości za pośrednictwem strony 

internetowej Samorządu Województwa Pomorskiego. 

§ 3.  

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Rozwoju Regionalnego 

i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.  

§ 4.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

  



 

Uzasadnienie 

Projekt zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 

na lata 2014-2020 (RPO WP) przyjęty uchwałą nr 302/340/22 z dnia 31 marca 2022 

r. został poddany konsultacjom społecznym, które trwały w dniach od 1 kwietnia do 5 

maja br.  

Projekt zmiany RPO WP wraz z formularzem konsultacyjnym został udostępniony w 

dedykowanej zakładce na stronie internetowej Samorządu Województwa 

Pomorskiego (www.strategia2020.pomorskie.eu). Ogłoszenie o rozpoczęciu procesu 

konsultacji społecznych zostało także zamieszczone w prasie regionalnej (Gazeta 

Wyborcza). 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w terminie 30 dni od dnia zakończenia 

konsultacji społecznych podmioty, które je organizują przygotowują sprawozdanie z 

przebiegu i wyników konsultacji oraz podają je do publicznej wiadomości na swojej 

stronie internetowej. 

Raport z przebiegu i wyników konsultacji projektu zmiany RPO WP stanowi 

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

rozwoju.  

Projekt zmiany RPO WP zostanie przedłożony do zatwierdzenia Komitetowi 

Monitorującemu RPO WP oraz skierowany do ministra właściwego do spraw rozwoju 

regionalnego celem uzyskania opinii co do zgodności z Umową Partnerstwa na lata 

2014-2020. Następnie projekt zmiany RPO WP zostanie skierowany do Komisji 

Europejskiej. 

Mając powyższe na względzie, podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne. 

http://www.strategia2020.pomorskie.eu/

