
UCHWAŁA NR 44/217/21 
 

Zarządu Województwa Pomorskiego  
z dnia 21 stycznia 2021 roku 

 

w sprawie przyjęcia projektu Regionalnego Programu Strategicznego  
w zakresie edukacji i kapitału społecznego  

 
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.1), art. 6 ust. 4-6, art. 6a, art. 15 ust. 1 i ust. 4 pkt 2, art. 17, art. 18 pkt 3 oraz art. 
19a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 
1295 z późn. zm.2), uwzględniając zapisy Działu II, Rozdziału 1 pkt 2 ppkt 3a Planu Zarządzania Strategią 
Rozwoju Województwa Pomorskiego, stanowiącego załącznik do uchwały nr 1272/190/12 Zarządu Województwa 
Pomorskiego z dnia 30 października 2012 r. w sprawie przyjęcia Planu zarządzania Strategią Rozwoju 
Województwa Pomorskiego 2020 (z późn. zm.3) uchwala się, co następuje: 

 
 § 1. Przyjmuje się projekt Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie edukacji  
i kapitału społecznego w brzmieniu jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 

 § 2. Projekt Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie edukacji i kapitału 
społecznego kieruje się do konsultacji, które odbywać się będą w trybie i na zasadach określonych  
w przepisach odrębnych. Termin zakończenia konsultacji wyznacza się na dzień 5 marca 2021 r. 

 § 3. Informację o konsultacjach projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie 
edukacji i kapitału społecznego, o którym mowa w § 1, postanawia się ogłosić w dzienniku o zasięgu 
regionalnym, na tablicy ogłoszeń Urzędu, na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji 
Publicznej Urzędu. 

 § 4. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Edukacji i Sportu. 

 § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                                                           
1 Zmiany tekstu jednolitego wyżej wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2020 r. poz. 1378.  
2 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.  
3 Zmienionej uchwałą nr 1389/199/12 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 29 listopada 2012 r., uchwałą nr 214/225/13 
Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 28 lutego 2013 r., uchwałą nr 1408/310/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z 
dnia 17 grudnia 2013 r., uchwałą nr 1071/87/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 29 października 2015 r., uchwałą  
nr 1317/197/16 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 15 grudnia 2016 r., uchwałą nr 332/319/18 Zarządu Województwa 
Pomorskiego z dnia 5 kwietnia 2018 r. oraz uchwałą nr 1100/202/20 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 26 listopada  
2020 r.  



UZASADNIENIE 

 

 
Zgodnie z art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa do zadań 
zarządu województwa należy przygotowanie projektu strategii rozwoju województwa.  
 
W dniu 15 października 2020 r. Zarząd Województwa Pomorskiego Uchwałą Nr 914/190/20 przyjął 
projekt Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030, będący jednocześnie projektem strategii 
w zakresie polityki społecznej, po konsultacjach.  
 
Strategia realizowana będzie poprzez regionalne programy strategiczne (RPS) służące 
operacjonalizacji działań SWP w różnych obszarach tematycznych SRWP 2030. Zgodnie  
z zapisami Planu Zarządzania Strategią Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 do zadań 
Kierownika RPS należy w szczególności opracowanie i przedłożenie do akceptacji ZWP projektu 
RPS.  
 
Dokumentem operacjonalizującym i uszczegóławiającym zapisy Strategii w obszarze edukacji  
i kapitału społecznego będzie Regionalny Program Strategiczny w zakresie edukacji i kapitału 
społecznego, do opracowania którego Zarząd Województwa Pomorskiego przystąpił uchwałą  
nr 993/195/20 z dnia 3 listopada 2020 r. Regionalny Program Strategiczny w zakresie edukacji  
i kapitału społecznego jest dokumentem dotyczącym działań samorządu województwa, który pozwoli 
na efektywne zarządzanie polityką regionu w zakresie edukacji i kapitału społecznego do roku 2030.  
 
Przyjęty niniejszą uchwałą projekt dokumentu RPS zostanie poddany konsultacjom zgodnie  
z ustawą z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jedn. Dz.U.  
z 2019 r., poz. 1295 z późn. zm.). 

 
Biorąc powyższe pod uwagę, przyjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne. 

 
 

 


