
Uchwała Nr      417   /  245     / III / 2009
Zarządu Województwa Śląskiego 
 	dnia 03.03.2009

w sprawie przyjęcia nowych „Książek procedur” dla działań „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa. Schemat I – Scalanie gruntów; Schemat II – Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi”, „Podstawowe usługi dla gospodarki ludności wiejskiej”, „Odnowa i rozwój wsi”, „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, „Wdrażanie projektów współpracy”, „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013  i udzielenia upoważnienia pracownikom Wydziału.
 

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa  ( tekst jednolity Dz. U. z  2001 r. Nr 142, poz. 1590  ze zm.) oraz art. 6 ust. 1 pkt. 2 oraz art.7 ust. 2 pkt. 2  ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków              z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich  (Dz. U. Nr 64 poz.427 ), § 3 ust. 3 pkt 1 umowy delegowania zadań Agencji Płatniczej do Samorządów Województw Nr 14/BZD-UM12/2009 zawartej w dniu 29 stycznia 2009r

Zarząd Województwa Śląskiego 
uchwała :
§1
Przyjmuje się nowe „ Książki Procedur ” dla działań, „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa. Schemat I – Scalanie gruntów; Schemat II – Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi”, „Podstawowe usługi dla gospodarki ludności wiejskiej”, „Odnowa i rozwój wsi”, „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, „Wdrażanie projektów współpracy”, „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013:
 KP-611-193-ARiMR/1/Z  Wybór podmiotów do kontroli na miejscu dla działań: 125, 321, 313, 322, 323,LEADER  w ramach PROW 2007-2013;
KP-611-167-ARiMR/2/z Przeprowadzanie czynności kontrolnych w ramach działań 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”, 313, 322, 323, „Odnowa i rozwój wsi”  w ramach PROW na lata 2007 – 2013.
zgodne z treścią zamieszczoną w załączniku.

§2
W przypadku nieobecności Dyrektora Wydziału Terenów Wiejskich UMWŚ upoważnia się kierownika referatu autoryzacji płatności  PROW oraz kierownika referatu kontroli PROW w Wydziale Terenów Wiejskich UMWŚ do podpisywania pism kierowanych na zewnątrz UMWŚ,  w zakresie zgodnym  z zapisami procedur wymienionych  w §1.

§3
Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Śląskiego.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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