
 

Uchwała Nr 755/271/21  

Zarządu Województwa Pomorskiego  

z  dnia 29 l ipca 2021 r .  

w sprawie przyjęcia Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie 

gospodarki, rynku pracy, oferty turystycznej i czasu wolnego, Uzasadnienia 

oraz Podsumowania do Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie 

gospodarki, rynku pracy, oferty turystycznej i czasu wolnego 

Na podstawie art.19 ust. 3 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 2021 r., poz. 1057), 

w związku z art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa 

(tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 z późn. zmianami1), art. 42 pkt 2, art. 43 oraz art. 

55 ust. 3 i 4 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 2021 r. poz. 247 z późn. zmianami2), uchwala się, 

co następuje: 

§ 1. 

Przyjmuje się Regionalny Program Strategiczny w zakresie gospodarki, rynku pracy, 

oferty turystycznej i czasu wolnego, zwany dalej „RPS”, w brzmieniu, jak w 

załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2.  

Przyjmuje się komunikat o podjęciu uchwały o przyjęciu RPS w brzmieniu, jak w 

załączniku nr 2 do niniejszej uchwały i przekazuje się go do ogłoszenia w 

wojewódzkim dzienniku urzędowym. 

§ 3.  

Do RPS przyjętego niniejszą uchwała przyjmuje się: 

1) Uzasadnienie, w brzmieniu jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały, 

2) Podsumowanie, w brzmieniu jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały. 

 
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1378, 2021 
r. poz. 1038 
2 Zmiany teksty jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 784, 922, 
1211. 



§ 4.  

RPS przyjęty niniejszą uchwałą wraz z Podsumowaniem, o którym mowa w § 3 pkt 2 

przekazuje się: 

1) Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Gdańsku, 

2) Pomorskiemu państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu, 

3) Dyrektorowi Urzędu Morskiego w Gdyni. 

§ 5.  

Postanawia się podać do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w dzienniku o 

charakterze regionalnym, na stronie internetowej, w tym w Biuletynie Informacji 

Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego oraz na tablicy 

ogłoszeń informacje, o przyjęciu przez Zarząd Województwa Pomorskiego 

Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego i 

wrażliwości społecznej oraz o możliwościach zapoznania się z jego treścią oraz 

Uzasadnieniem i Podsumowaniem, o których mowa w § 3 niniejszej uchwały. 

§ 6.  

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Rozwoju 

Gospodarczego, który pełni rolę kierownika RPS. 

§ 7. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  



Uzasadnienie 

W dniu 3 listopada 2020 r. Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął Uchwałę 

Nr 994/195/20 w sprawie przystąpienia do opracowania projektu Regionalnego 

Programu Strategicznego w zakresie gospodarki, rynku pracy, oferty turystycznej i 

czasu wolnego, zwanego dalej „RPS”. 

RPS operacjonalizuje i uszczegóławia zapisy Celu strategicznego 3. Strategii 

Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030 –  Odporna gospodarka – w obszarze 

gospodarki, rynku pracy, oferty turystycznej i czasu wolnego, a tym samym pozwoli 

na efektywne zarządzanie polityką regionu w tym obszarze do roku 2030.  

Projekt RPS opracowywany był zarówno w ramach prac Zespołu Redakcyjnego, 

powołanego spośród przedstawicieli departamentów i jednostek organizacyjnych 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, jak i z wykorzystaniem 

formuły eksperckiej, we współpracy z reprezentantami JST, w tym z 

przedstawicielami subregionalnych zespołów roboczych (chojnickiego, 

metropolitalnego, nadwiślańskiego i słupskiego), przedstawicielami różnych 

podmiotów i gremiów oraz osobami fizycznymi, zainteresowanymi kształtowaniem 

polityki regionalnej w obszarze gospodarki, rynku pracy, oferty turystycznej i czasu 

wolnego. 

Uchwałą nr 43/217/21 z dnia 21 stycznia 2021 r. Zarząd Województwa Pomorskiego 

przyjął projekt Programu i skierował go do konsultacji, prowadzonych w oparciu 

o wymogi wynikające z Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia 

polityki rozwoju, które trwały 43 dni w okresie od 22 stycznia 2021 r. do 5 marca 

2021 r. Szczegółowy Raport z przebiegu konsultacji został przyjęty Uchwałą nr 

338/239/21 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 6 kwietnia 2021 r. 

Uchwałą nr 442/248/21 z dnia 6 maja 2021 r. Zarząd Województwa Pomorskiego 

przyjął projekt RPS po konsultacjach społecznych, który zgodnie z ustawą 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, 

zwanej dalej „ustawą o udostępnianiu”, został poddany strategicznej ocenie 

oddziaływania na środowisko. Do projektu RPS sporządzona została Prognoza 

oddziaływania na środowisko, którą Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął 

uchwałą nr 518/255/21 w dniu 1 czerwca 2021 r. Projekt RPS wraz z Prognozą 

oddziaływania na środowisko skierowany został do konsultacji, które trwały od 

2 czerwca do 22 czerwca 2021 r. 

Projekt RPS wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko przekazany został do 

zaopiniowania przez:  

1) Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku,  

2) Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego,  

3) Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni. 



Po przyjęciu RPS, zgodnie z art. 19 ust. 8 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o 

zasadach prowadzenia polityki rozwoju zarząd województwa ogłosi w wojewódzkim 

dzienniku urzędowym komunikat o: 

1) podjęciu przez Zarząd Województwa Pomorskiego uchwały o przyjęciu RPS, 

2) adresie strony internetowej, na której zarząd województwa zamieści treść 

RPS, 

3) terminie, od którego RPS jest stosowany. 

Zgodnie z art. 42 ustawy o udostępnianiu organ opracowujący projekt dokumentu, 

dołącza do przyjętego dokumentu Uzasadnienie zawierające informacje o udziale 

społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę 

i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z 

udziałem społeczeństwa. 

Natomiast zgodnie z art. 55 ust. 3 ustawy o udostępnianiu do przyjętego dokumentu 

załącza się pisemne Podsumowanie zawierające uzasadnienie wyboru przyjętego 

dokumentu w odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych, a także 

informację, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały 

uwzględnione: 

1) ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko, 

2) opinie właściwych organów, o których mowa w art. 57 i 58 ustawy 

o udostępnianiu, 

3) zgłoszone uwagi i wnioski, 

4) wyniki postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania 

na środowisko, jeżeli zostało przeprowadzone, 

5) propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu 

skutków realizacji postanowień dokumentu. 

Następnie zgodnie z art. 55 ust. 4 ustawy o udostępnianiu Zarząd Województwa 

Pomorskiego przekazuje przyjęty przez Zarząd Województwa Pomorskiego RPS 

wraz z Podsumowaniem do RPS następującym organom: 

1) Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Gdańsku, 

2) Pomorskiemu Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu, 

3) Dyrektorowi Urzędu Morskiego w Gdyni. 

Zgodnie z art. 43 ustawy o udostępnianiu informacje o przyjęciu przez Zarząd 

Województwa Pomorskiego RPS oraz o możliwościach zapoznania się z jego treścią 

oraz Uzasadnieniem i Podsumowaniem do RPS zostaną podane do publicznej 

wiadomości poprzez ogłoszenie w dzienniku o charakterze regionalnym, na stronie 

internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, w tym 

w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń. 

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

 


