
Uchwała Nr 3322/2017 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 1 marca 2017 roku 

 

 

w sprawie: przyjęcia Książki Procedur KP-611-448-ARiMR/1/z Monitorowanie 

terminowości składania wniosków o płatność w ramach działań objętych Priorytetem  

4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej", zawartego w Programie 

Operacyjnym "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020 

 

 

 

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

(t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 486 ze zm.), art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 10 lipca 2015 roku  

o wspieraniu równoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego 

Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 

(Dz.U. z 2015 r. poz. 1358 ze zm.), oraz art. 2 ust. 2 pkt. 2 rozporządzenia Ministra 

Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 19 października 2016 r. w sprawie 

warunków i sposobu wykonywania przez samorząd województwa zadań instytucji 

zarządzającej Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” oraz warunków finansowania 

samorządu województwa w związku z wykonywaniem zadań, Zarząd Województwa 

Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

1. Przyjmuje się następującą procedurę do stosowania dla działań delegowanych w ramach 

Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020: Książka Procedur KP-611-

448-ARiMR/1/z Monitorowanie terminowości składania wniosków o płatność w ramach 

działań objętych Priorytetem 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej", 

zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" 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 20 marca 2017 roku. 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 

  

 



 

Uzasadnienie  

do uchwały Nr 3322/2017 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 1 marca 2017 roku 

 
 
w sprawie: przyjęcia Książki Procedur KP-611-448-ARiMR/1/z Monitorowanie 

terminowości składania wniosków o płatność w ramach działań objętych Priorytetem  

4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej", zawartego w Programie 

Operacyjnym "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020 

 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 10 lipca 2015 roku o wspieraniu 

równoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego 

i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” (Dz.U. z 2015 r. poz. 

1358 ze zm.), Samorząd Województwa wykonuje zadania, jako instytucja pośrednicząca,  

w zakresie wdrażania działań lub pomocy technicznej objętych Programem Operacyjnym 

„Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 z zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność, które zostały określone w rozporządzeniu nr 1303/2013 oraz w przepisach  

o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności.  

Na podstawie art. 2 ust. 2 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej  

i Żeglugi Śródlądowej z dnia 19 października 2016 r. w sprawie warunków i sposobu 

wykonywania przez samorząd województwa zadań instytucji zarządzającej Programem 

Operacyjnym „Rybactwo i Morze” oraz warunków finansowania samorządu województwa  

w związku z wykonywaniem zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1768) tut. Samorząd przyjmuje do 

stosowania ww. procedurę. 

Pismem znak ZP-37-DDD-WSIiP.611.2.2017.AKK.BU.DO z dnia 2 lutego 2017 roku 

Zastępca Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazał Marszałkowi 

Województwa Wielkopolskiego do stosowania Książkę Procedur KP-611-448-ARiMR/1/z 

Monitorowanie terminowości składania wniosków o płatność w ramach działań objętych 

Priorytetem 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej", zawartego w Programie 

Operacyjnym "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020. Ponadto poinformował, iż ww. Książka 

Procedur w pełnym zakresie obowiązuje od 20 marca 2017 roku. 

Mając powyższe na uwadze przyjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.  

 

Wojciech Jankowiak 

Wicemarszałek 
  

 

Załącznik nr 1: Książka Procedur KP-611-448-ARiMR/1/z Monitorowanie terminowości składania wniosków 

o płatność w ramach działań objętych Priorytetem 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej", 

zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020. 

 


