
Uchwała Nr 1308/2015 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 19 listopada 2015 r. 

 

 

w sprawie: przyjęcia Książki Procedur KP-008/v.12/z Książki procedur monitorowania  

i sprawozdawczości – procedury dotyczącej monitorowania i sprawozdawczości 

realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dla zadań 

delegowanych do samorządów województw  

 

 

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa  

(tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1392), 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 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (tekst 

jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 173 ze zm.) oraz § 6 ust. 2 pkt 2 lit.f) Rozporządzenie 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 sierpnia 2007r. w sprawie szczegółowego zakresu 

zadań instytucji zarządzającej wykonywanych przez niektóre podmioty jako zadania 

delegowane oraz sposobu ich wykonania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 

na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2007r. Nr 150, poz.1067 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-008/v.12/z Książka procedur monitorowania i sprawozdawczości – procedura 

dotycząca monitorowania i sprawozdawczości realizacji Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dla zadań delegowanych do samorządów 

województw. 

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

 

§ 2 

 

3. Traci moc uchwała Nr 619/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 

16 czerwca 2015 roku w sprawie przyjęcia Książki Procedur KP-008/v.11/z Książki  

procedur monitorowania i sprawozdawczości – procedury dotyczącej monitorowania  

i sprawozdawczości realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-

2013 dla zadań delegowanych do samorządów województw. 

 

§ 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 17 listopada 2015 roku. 

 

 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 



 

Uzasadnienie  

do uchwały Nr 1308/2015 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 19 listopada 2015 r. 

 
 
w sprawie: przyjęcia Książki Procedur KP-008/v.12/z Książki procedur monitorowania  

i sprawozdawczości – procedury dotyczącej monitorowania i sprawozdawczości 

realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dla zadań 

delegowanych do samorządów województw  

 

 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 marca 2007r. o wspieraniu rozwoju 

obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 

(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. , poz. 173 ze 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. 

Stosowanie 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 znak ROWwme-502-7/15 (3755) z dnia 6 listopada 2015 roku Minister 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazał Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego  

do stosowania wytyczną nr 106/4/2015 dotyczącą stosowania przez samorząd województwa 

wykonujący zadania instytucji zarządzającej w ramach Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2007-2013 procedur wdrażania programu wraz z załącznikiem, Książką 

Procedur KP-008/v.12/1, która dotyczy monitorowania i sprawozdawczości realizacji 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dla zadań delegowanych  

do samorządu województw. Ponadto poinformował, iż ww. wytyczna obowiązuje od dnia  

17 listopada 2015 roku. 

Zgodnie ze wskazaną powyżej wytyczną podmiot wdrażający przyjmuje, stanowiącą 

załącznik do wytycznej, procedurę monitorowania i sprawozdawczości realizacji Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, dla zadań delegowanych do samorządów 

województw i wykonuje zgodnie z nią zadania instytucji zarządzającej. 

Mając powyższe na uwadze przyjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.  

 

Krzysztof Grabowski 

Wicemarszałek 

 
Załącznik nr 1 KP-008/v.12/z Książka procedur monitorowania i sprawozdawczości – procedura dotycząca monitorowania 

i sprawozdawczości realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dla zadań delegowanych  

do samorządów województw. 


