
 

 

 

Uchwała nr 338/239/21 
Zarządu Województwa Pomorskiego  

z  dnia 6 kwietnia 2021 r .  

w sprawie przyjęcia Raportu z przebiegu konsultacji społecznych projektu 
Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie gospodarki, rynku pracy, 
oferty turystycznej i czasu wolnego 

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. 6 ust. 6 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 ), uchwala się, co następuje: 

§ 1. 

Przyjmuje się Raport z przebiegu i wyniku konsultacji projektu Regionalnego 
Programu Strategicznego w zakresie gospodarki, rynku pracy, oferty turystycznej i 
czasu wolnego, 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 pani 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 

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). 

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. 

Projekt RPS został udostępniony na tablicy ogłoszeń Urzędu Województwa 
Pomorskiego, na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 
Województwa Pomorskiego (UMWP), a także w siedzibie Departamentu Rozwoju 
Gospodarczego. 

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). 

Zapewniono możliwość wypowiedzenia się na temat projektu RPS szerokiemu gronu 
podmiotów zarówno w formie bezpośredniej, podczas spotkań konsultacyjnych, jak i 
elektronicznej poprzez umieszczenie na stronie samorządu województwa formularza 
konsultacji społecznych oraz utworzenie odrębnego adresu poczty elektronicznej: 
gospodarka2030@pomorskie.eu 

W terminie 30 dni od dnia zakończenia konsultacji społecznych, podmiot je 
organizujący przygotowuje sprawozdanie z przebiegu i wyniku konsultacji oraz poda 
je do publicznej wiadomości na swojej stronie internetowej. 

Raport z przebiegu konsultacji RPS uwzględnia wszystkie uwagi zgłoszone na 
formularzu w trakcie konsultacji i stanowi sprawozdanie w rozumieniu art. 6 ust 6 
ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. 

Zostanie on wykorzystany do dalszych prac związanych z opracowaniem RPS.  

Mając powyższe na względzie, podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.  


