
  

UCHWAŁA  NR 7/238/18 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA  KUJAWSKO-POMORSKIEGO 

z dnia 21 lutego 2018 r. 
 
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Założeń polityki terytorialnej województwa 
kujawsko-pomorskiego na lata 2014-2020” 
 

Na podstawie  art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 2096, z późn. zm.1), oraz uwzględniając postanowienia 
Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 – Plan Modernizacji 
2020+, stanowiącej  załącznik do uchwały Nr XLI/693/13 z dnia 21 października 2013 r.  
w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 
– Plan modernizacji 2020+, uchwala się, co następuje: 

 
§ 1. W uchwale Nr 43/1605/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia  

30 października 2013 r. w sprawie przyjęcia „Założeń polityki terytorialnej województwa 
kujawsko-pomorskiego na lata 2014-2020” (z późn. zm.2), załącznik do uchwały otrzymuje 
brzmienie, jak załącznik do niniejszej uchwały.  
 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Kujawsko-
Pomorskiego. 
 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                                                 
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. z 2018 r.  poz. 130. 
2 Wymieniona uchwała została zmieniona następującymi uchwałami Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego:  
Nr 12/328/14 z dnia 20 marca 2014 r. oraz Nr 5/134/15 z dnia 4 lutego 2015 r. 



UZASADNIENIE 
 

1. Przedmiot regulacji: 
Przedmiotem niniejszej regulacji jest przyjęcie zmian w dokumencie pn. „Założenia 

polityki terytorialnej województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2014 – 2020”.  
 

2. Podstawa prawna: 
 Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2096), Zarząd Województwa wykonuje zadania należące do samorządu 
województwa, nie zastrzeżone na rzecz sejmiku województwa i wojewódzkich 
samorządowych jednostek organizacyjnych. Realizując zapisy uchwały Nr XLI/693/13 
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 października 2013 r. w sprawie 
przyjęcia Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 – Plan 
modernizacji 2020+ zarząd województwa wdraża założenia polityki terytorialnej. 
  
3. Konsultacje ustawowe: 

Zakres powyższej regulacji nie podlega ustawowym konsultacjom. 
 
4. Uzasadnienie merytoryczne: 

Niniejsza uchwała Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wprowadza 
zmiany do „Założeń polityki terytorialnej województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2014-
2020” (stanowiących załącznik do uchwały). 

Trwający od 2014 roku proces wdrażania założeń polityki terytorialnej, określenie 
przez poszczególne Obszary Strategicznej Interwencji i Obszary Rozwoju Społeczno-
Gospodarczego potrzeb inwestycyjnych i obszarów działań wymagających wsparcia  
w Strategiach podyktowały konieczność aktualizacji przedmiotowych założeń w zakresie 
szacunkowej alokacji środków dedykowanych obszarom OSI i ORSG w ramach 
poszczególnych priorytetów inwestycyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 przypisanych polityce terytorialnej. 

Aktualizacja dokumentu uwzględnia stan faktyczny realizacji założeń polityki 
terytorialnej w województwie kujawsko-pomorskim, jak również uwzględnia zmiany 
redakcyjne i techniczne. 
  
5. Ocena skutków regulacji: 

Zakres powyższej regulacji nie niesie za sobą bezpośrednich skutków finansowych. 
Jednak proces wdrażania założeń polityki terytorialnej będzie musiał uwzględniać zasady 
wykorzystywania funduszy strukturalnych. Środki finansowe wydawane będą zgodnie  
z kierunkami określonymi w Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 
2020.  
 


