
Uchwała Nr 1417/2015 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 17 grudnia  2015 roku 

 

w sprawie: powołania Komisji dokonującej wyboru strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”  

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

(Dz.U. 2015, poz. 1392), w związku z art. 3 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z 

udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. 2015 poz. 378), Zarząd Województwa Wielkopolskiego 

uchwala, co następuje:  

 

§ 1 

1. Powołuje się Komisję dokonującą wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

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

Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”. 

2. Komisja składa się z maksymalnej ilości 15 członków, w tym co najmniej jedną trzecią składu 

Komisji stanowią eksperci.  

3. Skład Komisji, w tym przewodniczącego i jego zastępcę, pracowników Departamentu 

Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich będących upoważnionymi przedstawicielami 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego oraz ekspertów określa załącznik nr 1 do niniejszej 

uchwały. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Programów Rozwoju Obszarów 

Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.  

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 
 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie  

do Uchwały Nr 1417/2015  

Zarządu Województwa Wielkopolskiego  

z dnia 17 grudnia 2015 roku  

 

w sprawie: powołania Komisji dokonującej wyboru strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 

 
 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 11 lipca 2015 roku o zasadach realizacji programów  

w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020  

(Dz. U. 2014 poz. 1146), w związku z art. 3 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r., o rozwoju lokalnym  

z udziałem lokalnej społeczności (j.t Dz. U. 2015 poz. 378), Zarząd Województwa 

Wielkopolskiego, z „wykazu kandydatów na ekspertów”, powołuje ekspertów do prac w komisji 

dokonującej wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego 

„Rybactwo i Morze”. Eksperci stanowią co najmniej jedną trzecią składu komisji. Jednocześnie 

Zarząd Województwa powołuje przewodniczącego i jego zastępcę oraz pracowników 

Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich będących jednocześnie 

upoważnionymi przedstawicielami Zarządu Województwa Wielkopolskiego. Pełen skład ww. 

komisji określa załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.   

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

 

 

Krzysztof Grabowski 

Wicemarszałek 
 

 

 


