
UCHWAŁA NR 781/264/13 

 

Zarządu Województwa Pomorskiego  

z dnia  4 lipca 2013 roku 
 

 

w sprawie przyjęcia Raportu z przebiegu konsultacji społecznych 
Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie atrakcyjności kulturalnej i 
turystycznej 

 
Na podstawie art.18 pkt 3 i art. 6 ust 4 w związku z art.19a ust 1 i 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach 
prowadzenia polityki rozwoju (tekst jednolity z 2009 r. Dz. U. Nr 84, poz. 712

1
) oraz uwzględniając zapisy uchwały 

nr 458/XXII/12 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 24 września 2012 r. w sprawie przyjęcia Strategii 
Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 oraz uchwały Zarządu Województwa Pomorskiego nr 1272/190/12 z 
dnia 30 października 2012 r. w sprawie przyjęcia Planu zarządzania Strategią Rozwoju Województwa 
Pomorskiego

2
 oraz uchwały nr 325/234/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 28 marca 2013 r. w 

sprawie przyjęcia projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie atrakcyjności kulturalnej i 
turystycznej uchwala się, co następuje: 

 
 
§1. Przyjmuje się Raport z przebiegu konsultacji społecznych projektu Regionalnego Programu 
Strategicznego w zakresie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej, zwany dalej Raportem. Raport 
stanowi załącznik do niniejszej Uchwały. 

§2 Raport zostanie podany do publicznej wiadomości za pośrednictwem strony internetowej 
Samorządu Województwa Pomorskiego.  

§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                                                           
1
 Zm. z 2009 r. Nr 157 poz.1241, Dz. U z 2011 Nr 279 poz. 1644, Dz. U z 2012 poz. 1237 

2
 Zm. uchwała nr 1389/199/12 z dn. 29 listopada 2012 r., uchwała nr 214/225/13 z dn. 28 lutego 2013 r. 



Realizując zapisy uchwały Nr 458/XXII/12 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 24 września 
2012 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 oraz uchwały Zarządu 
Województwa Pomorskiego nr 1272/190/12 z dnia 30 października 2012 r. w sprawie przyjęcia Planu 
zarządzania Strategią Rozwoju Województwa Pomorskiego, Zarząd Województwa Pomorskiego 
przygotował projekt Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie atrakcyjności kulturalnej i 
turystycznej (RPS AKT). 

Jednym z etapów procesu przygotowania projektu Regionalnego Programu Strategicznego jest 
przeprowadzenie konsultacji społecznych zgodnie z art. 19 a ust1 i 2 w zw. z art.6 ust.2-4 ustawy z 
dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. 

Konsultacje społeczne projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie atrakcyjności 
kulturalnej i turystycznej trwały od 8 kwietnia do 7 czerwca 2013 roku. Polegały między innymi na 
udostępnieniu treści projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie atrakcyjności 
kulturalnej i turystycznej na dedykowanej zakładce na stronie internetowej 
(www.strategia2020.pomorskie.eu) oraz zamieszczeniu ogłoszeń o rozpoczęciu procesu konsultacji 
społecznych na stronie internetowej oraz w prasie lokalnej i regionalnej.  

W ramach konsultacji społecznych odbyło się również 6 regionalnych otwartych konferencji: dwie w 
Gdańsku oraz w Słupsku, Człuchowie, Kwidzynie i w Sopocie z udziałem m.in. przedstawicieli 
samorządu terytorialnego, administracji rządowej, reprezentantów środowisk społeczno-
gospodarczych, akademickich i organizacji pozarządowych. 

Zapewniono możliwość zgłaszania uwag do projektu Regionalnego Programu Strategicznego w 
zakresie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej szerokiemu gronu podmiotów poprzez umieszczenie 
na stronie internetowej samorządu województwa formularza uczestnika konsultacji społecznych oraz 
utworzenie odrębnego adresu e-mail: rps-turystyka@pomorskie.eu 

Zgodnie z art.6 ust 4 o zasadach prowadzenia polityki rozwoju w terminie 30 dni od dnia zakończenia 
konsultacji podmioty je organizujące przygotowują sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji 
oraz podają je do publicznej wiadomości na swojej stronie internetowej. 

Raport z przebiegu konsultacji społecznych projektu Regionalnego Programu Strategicznego w 
zakresie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej uwzględnia wszystkie uwagi zgłoszone w trakcie 
konsultacji (zawiera ustosunkowanie się do nich wraz z uzasadnieniem) i stanowi sprawozdanie w 
rozumieniu powołanego art.6 ust 4 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. 

Wnioski z Raportu zostaną wykorzystane do dalszych prac związanych z przygotowaniem 
Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej. 

 


