
Uchwała Nr 1193/2011 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 21 października 2011 roku 
 
 
w sprawie: przyjęcia procedury KP-014/v.3/z „Obsługa Wniosku o przyznanie pomocy 
dla Działania: 125 ‘Poprawianie i rozwijanie infrastruktury zwi ązanej z rozwojem 
i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa - Schemat I: Scalanie gruntów i Schemat II: 
Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi’” w ramach PROW 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 ze 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 ze zm.), Zarząd Województwa Wielkopolskiego 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

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

1. KP-014/v.3/z „Obsługa wniosku o przyznanie pomocy dla Działania: 
125 ‘Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem 
i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa - Schemat I: Scalanie gruntów i Schemat II: 
Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi’”. 

2. Tekst procedury stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 
 

§ 2 
 

Uchyla się Uchwałę Nr 4415/2010 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 
16 września 2010 roku w sprawie przyjęcia procedury KP-014/v.2/z „Obsługa wniosku 
o przyznanie pomocy dla Działania: 125 ‘Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej 
z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa- Schemat I: Scalanie gruntów 
i Schemat II: Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi’” w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 
 

§ 3 
 

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

 
§ 4 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 5 października 2011 
roku. 
 

Marszałek Województwa 
Marek Woźniak 

 



Uzasadnienie  
do uchwały Nr 1193/2011 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 
z dnia 21 października 2011 roku 

 
w sprawie: przyjęcia procedury KP-014/v.3/z „Obsługa Wniosku o przyznanie pomocy 
dla Działania: 125 ‘Poprawianie i rozwijanie infrastruktury zwi ązanej z rozwojem 
i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa - Schemat I: Scalanie gruntów i Schemat II: 
Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi’” w ramach PROW na lata 2007-2013. 
    

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 2 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.), Samorząd Województwa 

wykonuje, jako zadania delegowane, zadania instytucji zarządzającej w zakresie wdrażania 

działań określonych w art. 5 ust. 1 pkt 6, 19 - 23 ustawy. 

Stosownie natomiast do art. 7 ust.2 pkt 2 ustawy Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 

w ramach nadzoru, może wydawać wiążące wytyczne i polecenia podmiotom wykonującym 

zadania instytucji zarządzającej. 

Pismem z dnia 3 października 2011 roku znak ROWwds-jk-502-10/11 (4669) Minister 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazał Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego  

do stosowania Wytyczną nr 62/12/2011 dotyczącą stosowania przez samorząd województwa 

wykonujący zadania instytucji zarządzającej w ramach Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2007-2013 procedur związanych z obsługą wniosku o przyznanie pomocy 

wraz z załącznikiem, Książką Procedur KP-014/v.3/z, która dotyczy obsługi wniosku 

o przyznanie pomocy dla Działania: 125 „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej 

z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa - Schemat I: Scalanie gruntów 

i Schemat II: Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” w ramach PROW na lata 

2007-2013. Ponadto poinformował, iż jako datę obowiązywania ww. wytycznej wskazano 

5 października 2011 roku. 

Zgodnie ze wskazaną powyżej wytyczną podmiot wdrażający przyjmuje, stanowiącą 

załącznik do wytycznej, procedurę wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2007-2013 i wykonuje zgodnie z nią zadania instytucji zarządzającej. 

Mając powyższe na uwadze przyjęcie ww. procedury jest uzasadnione. 

 
Tomasz Bugajski 

Członek Zarządu 
 
Załącznik nr 1 KP-014/v.3/z, Obsługi Wniosku o przyznanie pomocy dla Działania: 125 „Poprawianie 
i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa- Schemat I: Scalanie 
gruntów i Schemat II: Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” w ramach PROW na lata 2007-2013 


