
Uzasadnienie do uchwały  Nr 3060 / 2013 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 14 lutego 2013 roku 
 

 
zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 
 
 

Zmiana Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Wielkopolskiego w Poznaniu wynika z potrzeby dokonania aktualizacji wykazu szkół 
i placówek prowadzonych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego oraz aktualizacji 
nazw dwóch jednostek podległych Samorządowi Województwa Wielkopolskiego, 
które na mocy Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XXVIII/526/12 z dnia 
26 listopada 2012 r. uzyskały miano: Ośrodka Rehabilitacji dla Dzieci w Poznaniu – Kiekrzu 
oraz Ośrodka Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej w Poznaniu. 

Ponadto wprowadzenie kolejnych zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego wynika z konieczności dostosowania 
go do przemian, które miały miejsce w związku z dokonanym podziałem kompetencji 
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego. Zgodnie z Uchwałą 
Nr 2760/2012 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 listopada 2012 roku 
w sprawie: powołania Zespołu ds. opracowania regionalnego programu operacyjnego 
dla województwa wielkopolskiego na lata 2014-2020, koordynacja prac nad opracowaniem 
regionalnego programu operacyjnego dla województwa wielkopolskiego na lata 2014-2020 
leży w gestii Departamentu Polityki Regionalnej.  

W stosunku do Departamentu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich przedmiotowe 
zmiany wynikają z rekomendacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także polecenia 
Marszałka Województwa Wielkopolskiego, który zgodnie z art. 15, ust. 2, pkt. 2) ustawy 
z dnia 7 marca 2007 roku o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. z 2007 r. 
Nr 64, poz. 427 z późn. zm.) sprawuje nadzór nad Lokalnymi Grupami Działania 
oraz z art. 16, ust. 1 pkt. 2) ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 roku o wspieraniu 
zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu 
Rybackiego (Dz. U. z 2009 r. Nr 72, poz. 619 z późn. zm.), na podstawie którego sprawuje 
również nadzór nad Lokalnymi Grupami Rybackimi. Niniejsze fakty spowodowały, 
iż departament został wskazany, jako właściwy merytorycznie do wykonywania 
wskazanych zadań.  

Z uwagi na rozszerzenie zakresu zadań oraz dookreślenie poszczególnych czynności, 
koniecznym stało się wprowadzenie zmian również w części regulaminu dotyczącej 
Departamentu Infrastruktury.  
W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni uzasadnione. 

 
 
 


