
 

Uchwała Nr 776/2015 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 6 lipca  2015 r. 

 

w sprawie: przyjęcia Książki 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 2013 r., poz. 596 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 na lata 2007-2013 (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 173 ze zm.), oraz 

rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2015 roku zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty 

pomocy finansowej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności 

wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  

(Dz. U. Nr 2015, poz. 466) 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-611-196-ARiMR/5/z „Obsługa wniosku o płatność dla działania 321 Podstawowe 

usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej w ramach PROW 2007-2013”. 

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

 

§ 2 

Traci moc Uchwała Nr 4342/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 

13 lutego 2014 roku w sprawie przyjęcia Książek Procedur dla działań delegowanych 

w ramach PROW na lata 2007-2013. 

 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Programów Rozwoju Obszarów 

Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z mocą obowiązującą od 23 lipca 2015 roku. 

 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 



 

Uzasadnienie  

do uchwały Nr 776/2015 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 6 lipca 2015 r. 

 

 

w sprawie: przyjęcia Książki 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 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 ww. 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 22 czerwca 2015 r. znak ZP-121-DDD-611-2/WDI-MZ/15 Agencja 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała Marszałkowi Województwa 

Wielkopolskiego zatwierdzoną piątą wersję Książki Procedur KP-611-196-ARiMR/45/z 

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

i ludności wiejskiej w ramach PROW 2007-2013, wskazując termin jej przyjęcia 

do stosowania na dzień 23 lipca 2015 roku. 

Kolejna wersja Książki Procedur wynika ze zmiany rozporządzenia Ministra Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2008 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Podstawowe usługi dla 

gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2007-2013 (Dz.U. Nr 2015, poz. 466). Wprowadzony został zakres dotyczący budowy 

mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii, służących do 

wytwarzania energii, w szczególności energii elektrycznej lub cieplnej. 

W związku z powyższym przyjęcie ww. procedury jest niezbędne. 

 

Krzysztof Grabowski 

Wicemarszałek 
 

 

 

Załącznik nr 1 KP-611-196-ARiMR/5/z „Obsługa wniosku o płatność dla działania 321 Podstawowe usługi dla 

gospodarki i ludności wiejskiej w ramach PROW 2007-2013”. 


