
 

UCHWAŁA NR  LIV/369/ 2014 

RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO 

z dnia 23 października 2014 r. 

 

 

w sprawie:  zmiany uchwały nr XV/156/2008 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 21 lutego 

2008 roku w sprawie przyjęcia strategii rozwoju turystyki dla Powiatu 

Gnieźnieńskiego z ujęciem produktów turystycznych na lata 2008 – 2020.  

 

 

Na podstawie art.4 pkt. 1 ppkt 8 oraz art. 12 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  

o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2013 poz. 595 ze zmianami) Rada Powiatu 

Gnieźnieńskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Dokonuje się aktualizacji strategii rozwoju turystyki dla Powiatu Gnieźnieńskiego z ujęciem 

produktów turystycznych na lata 2008-2020 w zmienionym brzmieniu stanowiącym załącznik 

do niniejszej uchwały.  

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gnieźnieńskiego. 

 

 

§ 3  

Pozostałe zapisy uchwały nie ulegają zmianie.  

 

§ 4  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

  

 

Przewodniczący Rady Powiatu 

 

Telesfor Gościniak 



 
 

U Z A S A D N I E N I E 

do uchwały nr LIV/ 369/ 2014 

z dnia 23 października 2014 r. 

 

 

W dniu 21 lutego 2008 roku Rada Powiatu Gnieźnieńskiego podjęła Uchwałę  

nr XV/156/2008 w sprawie: przyjęcia strategii rozwoju turystyki dla Powiatu Gnieźnieńskiego 

z ujęciem produktów turystycznych na lata 2008 – 2020. 

Realizacja w/w dokumentu była raportowana dwukrotnie – I okres sprawozdawczy 

obejmował lata 2008 – 2010,  II okres sprawozdawczy obejmował lata 2010 – 2013. 

Powyższe raporty pokazały, że dokument przyjęty na tak długi okres realizacyjny wymaga 

jego aktualizacji.  

Prace mające na celu aktualizację strategii odbywały się pod nadzorem Zespołu 

Konsultacyjnego ds. aktualizacji „Strategii rozwoju turystyki dla powiatu gnieźnieńskiego  

z ujęciem produktów turystycznych na lata 2008 – 2020” powołanego w roku 2014 przez 

Starostę Gnieźnieńskiego, w którego skład weszli specjaliści z zakresu turystyki z regionu.  

Projekt zaktualizowanej strategii rozwoju turystyki dla Powiatu Gnieźnieńskiego  

z ujęciem produktów turystycznych na lata 2008-2020 został poddany konsultacjom 

społecznym, zgodnie z uchwałą nr 1252/2014 Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia  

23 lipca 2014 roku. Ustalono 30 dniowy termin zgłaszania uwag i propozycji zmian  

w dokumencie. Wszystkie nadesłane uwagi zostały rozpatrzone przez komisję konsultacyjną 

powołaną uchwałą nr 1253/2014 Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 23 lipca 2014 

roku.  

Niniejszy dokument poddano także uzgodnieniom z Regionalnym Dyrektorem 

Ochrony Środowiska w Poznaniu i Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym  

w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na 

środowisko. Na podstawie pozytywnej opinii obu w/w instytucji odstąpiono od konieczności 

opracowania w/w oceny. 

 Podjęcie niniejszej uchwały jest zatem uzasadnione 


