
Uchwała Nr 1379/2015 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 10 grudnia 2015 roku 

 

 

w sprawie: przyjęcia Książki Procedur KP-611-349-ARiMR/1/z Obsługa wniosku  

o przyznanie pomocy w ramach działania 7 „Podstawowe usługi i odnowa wsi  

na obszarach wiejskich” PROW na lata 2014-2020 

 

 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. ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 20 lutego 

2015 roku o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego 

Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015r. poz. 349), Zarząd Województwa 

Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Przyjmuje się następującą procedurę do stosowania dla działań delegowanych w ramach 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020: 

 

1. Książka Procedur KP-611-349-ARiMR/1/z Obsługa wniosku o przyznanie pomocy  

w ramach działania 7 „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” 

PROW na lata 2014-2020. 

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

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Programów Rozwoju 

Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 7 stycznia 2016 roku. 

 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 

  

 

 

 

 



 

 

Uzasadnienie  

do uchwały Nr 1379/2015 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 10 grudnia 2015 roku 

 
 
w sprawie: przyjęcia Książki Procedur KP-611-349-ARiMR/1/z Obsługa wniosku  

o przyznanie pomocy w ramach działania 7 „Podstawowe usługi i odnowa wsi  

na obszarach wiejskich” PROW na lata 2014-2020 

 

 

Zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o wspieraniu rozwoju 

obszarów wiejskich  z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

(Dz. U. z 2015 r., poz. 349), Samorząd Województwa wykonuje zadania Agencji Płatniczej 

związane z przyznawaniem, wypłatą oraz zwrotem pomocy w ramach PROW 2014-2020. 

Zgodnie z postanowieniami § 3 ust. 1 pkt 2 umowy delegowania zadań Agencji 

Płatniczej zawartej w dniu 28 maja 2015 roku pomiędzy Agencją Restrukturyzacji  

i Modernizacji Rolnictwa a Samorządem Województwa Wielkopolskiego, tut. Samorząd 

zobowiązany jest przyjąć do stosowania procedurę we wskazanym terminie. 

Pismem znak ZP-258-DDD-611-4/WDI-MZ/15 z dnia 1 grudnia 2015 roku Zastępca 

Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazał Marszałkowi 

Województwa Wielkopolskiego do stosowania Książkę Procedur KP-611-349-ARiMR/1/z 

Obsługa wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 7 „Podstawowe usługi i odnowa 

wsi na obszarach wiejskich” PROW na lata 2014-2020. Ponadto poinformował,  

iż ww. Książka Procedur w pełnym zakresie obowiązuje od 7 stycznia 2016 roku. 

Mając powyższe na uwadze przyjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.  

 

 

Krzysztof Grabowski 

Wicemarszałek 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1: Książka procedur KP-611-349-ARiMR/1/1 Obsługa wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania  

7 „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” PROW na lata 2014-2020 

 


