
 

 

Uchwała nr  442/248/21 

Zarządu Województwa Pomorskiego  

z  dnia 6 maja 2021 r .  

w sprawie przyjęcia projektu Regionalnego Programu Strategicznego w 

zakresie gospodarki, rynku pracy, oferty turystycznej i czasu wolnego po 

konsultacjach 

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

województwa (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 1668 z późn. zm.) i art. 6a ustawy z dnia 6 

grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 

1295 z późn. zm.1 ),art. 46 ust. 1 pkt 1 oraz art. 51 ust. 1 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 (t.j. Dz.U z 2018 r. poz. 2081 z 

późn. zm.), uchwala się, co następuje: 

§ 1. 

Przyjmuje się projekt Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie gospodarki, 

rynku pracy, oferty turystycznej i czasu wolnego, zwany dalej RPS Odporna 

Gospodarka 2030, po przeprowadzonych konsultacjach, w brzmieniu jak w 

załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.  

§ 2. 

Dla projektu RPS Odporna Gospodarka 2030, o którym mowa w § 1 zostanie 

przeprowadzona strategiczna ocena oddziaływania na środowisko. 

§ 3.  

Wykonanie uchwały powierza się Karolinie Lipińskiej, Zastępcy Dyrektora 

Departamentu Rozwoju Gospodarczego. 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  

 

1 Zmiany tekstu jednolitego wyżej wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2019 r., 

poz. 2020, Dz. U. z 2020 r., poz. 1378, poz. 2327. 



 

 

Uzasadnienie 

Uchwałą Sejmiku Województwa Pomorskiego z 12 kwietnia 2021 r. Nr 376/XXXI/21 

została przyjęta Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego do 2030 roku (SRWP 

2030). 

Strategia realizowana będzie poprzez regionalne programy strategiczne służące 

operacjonalizacji działań SWP w różnych obszarach tematycznych SRWP 2030. 

W dniu 3 listopada 2020 r. uchwałą nr 994/195/20 Zarząd Województwa 

Pomorskiego przystąpił do opracowania Regionalnego Programu Strategicznego w 

zakresie gospodarki, rynku pracy, oferty turystycznej i czasu wolnego (RPS Odporna 

Gospodarka 2030). 

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Pomorskiego nr 43/217/21 z dnia 21 

stycznia 2021 roku projekt został skierowany do konsultacji, które trwały od 22 

stycznia do 5 marca 2021 roku. W ramach konsultacji prowadzono spotkania 

konsultacyjne z jednostkami samorządu terytorialnego oraz partnerami społecznymi i 

gospodarczymi, w tym z przedstawicielami subregionalnych zespołów roboczych 

(chojnickiego, metropolitalnego, nadwiślańskiego i słupskiego). 

Uchwałą Zarządu Województwa Pomorskiego nr 338/239/21 z dnia 6 kwietnia 2021 

roku został przyjęty Raport z przebiegu konsultacji społecznych projektu RPS 

Odporna Gospodarka 2030. Raport ten stanowił podstawę dla przygotowania 

projektu RPS Odporna Gospodarka 2030, przyjmowanego niniejszą uchwałą. 

Dla projektu RPS Odporna Gospodarka 2030 zostanie przeprowadzona strategiczna 

ocena oddziaływania na środowisko. Za opracowanie prognozy oddziaływania na 

środowisko projektu RPS odpowiada Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego. 

Mając powyższe na względzie, podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.  


