
Uchwała Nr 1076/2011 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 15 września 2011 r.  
 
 
w sprawie: przyjęcia Książek Procedur dla działań delegowanych w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 

 
 
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa 
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1590 z późn. zm.), art. 6 ust. 1 pkt 2 w związku 
z art. 5 ust. 1 pkt 6, 19 - 23 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów 
wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich (Dz. U. z 2007 Nr 64, poz. 427 z późn. zm.) Zarząd Województwa 
Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

 
Przyjmuje się następujące procedury do stosowania dla działań delegowanych w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013: 
 

1. KP-611-196-ARiMR/3/z „Obsługa wniosku o płatność dla działania 321 Podstawowe 
usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej w ramach PROW 2007-2013”. Treść 
procedury stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. KP-611-181-ARiMR/3/z „Obsługa wniosku o płatność dla działania 313, 322, 323 
Odnowa i rozwój wsi oraz działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – dla 
operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 313, 
322, 323 Odnowa i rozwój wsi w ramach PROW 2007-2013”. Treść procedury 
stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

 
§ 2 

 
Traci moc Uchwała Nr 3853/2010 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 6 maja 
2010 roku w sprawie przyjęcia Książek Procedur dla działań delegowanych w ramach PROW 
na lata 2007-2013 w części dotyczącej § 1 pkt 1 i 9 uchwały. 

 
§ 3 

 
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Programów Rozwoju 
Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. 

 
§ 4 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 3 października 
2011 roku. 

 
 
 

Marszałek Województwa 
Marek Woźniak 

 
 
 
 



 
Uzasadnienie  

do uchwały Nr 1076/2011 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 15 września 2011 r. 
 
w sprawie: przyjęcia Książek Procedur dla działań delegowanych w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 
 

W związku z realizacją obowiązków wynikających z dokumentu programowego 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (M.P. z 2007r nr 94 poz.1035) 

oraz na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 885 z dnia 21 czerwca 2006 r. 

ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 

w zakresie akredytacji agencji płatniczych i innych jednostek, jak również rozliczenia 

rachunków EFGR i EFRROW (Dz.Urz. UE L 171 z 23.06.2006, str. 90) zwanego dalej 

rozporządzeniem Komisji (WE) nr 885/2006 z dnia 21 czerwca 2006 r. została zawarta 

w dniu 29 stycznia 2009 r. umowa nr 17/BZD-UM15/2009 pomiędzy Agencją 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, działającą jako „Agencja Płatnicza” 

a Samorządem Województwa Wielkopolskiego.  

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 2 w/w umowy do obowiązków Agencji Płatniczej należy m.in. 

przekazywanie samorządowi województwa procedur związanych z obsługą zadań 

delegowanych, z podaniem terminu ich przyjęcia do stosowania. 

Pismem z dnia 1 września 2011 r. znak P-867-DDD-611-1/WDI-MZ/11 Agencja 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała Marszałkowi Województwa 

Wielkopolskiego zatwierdzone trzecie wersje Książek Procedur KP-611-196-ARiMR/3/z 

dotyczącą obsługi wniosku o płatność dla działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki 

i ludności wiejskiej w ramach PROW 2007-2013 oraz KP-611-182-ARiMR/3/z, dotyczącą 

obsługi wniosku o płatność dla działania 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi oraz działania 

413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – dla operacji, które odpowiadają warunkom 

przyznania pomocy w ramach działania 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi w ramach PROW 

2007-2013, wskazując termin ich przyjęcia do stosowania na dzień 3 października 2011 roku. 

W celu wykonania obowiązku Samorządu Województwa Wielkopolskiego 

określonego w § 3 ust. 3 pkt 1 przywołanej umowy z dnia 29 stycznia 2009 r. nr 17/BZD-

UM15/2009 przyjęcie w/w procedury jest niezbędne. 

Wojciech Jankowiak 
     Wicemarszałek 
 
 

Załącznik nr 1 KP-611-196-ARiMR/3/z „Obsługa wniosku o płatność dla działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki 
i ludności wiejskiej w ramach PROW 2007-2013”.  
Załącznik nr 2 KP-611-181-ARiMR/3/z „Obsługa wniosku o płatność dla działania 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi 
oraz działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy 
w ramach działania 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi w ramach PROW 2007-2013”. 


