
Uchwała Nr    1507     /    280    / III / 2009
Zarządu Województwa Śląskiego 
	z dnia   22.06.2009

Aktualizacja „ Książek Procedur ” przyjętych uchwałami Zarządu Nr 2626/209/III/2008 z dnia 06.11.2008 r., Nr 376/242/III/2009 oraz 377/242/III/2009 z dnia 24.02.2009, Nr 501/248/III/2009             z 10.03.2009 r., 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.

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 ), 
Zarząd Województwa Śląskiego 
uchwała :
§1
 Aktualizuje  się „ Książki Procedur” przyjęte  przez Zarząd uchwałą Nr 2626/209/III/2008 z dnia 06.11.2008 r., Nr 376/242/III/2009 oraz 377/242/III/2009 z dnia 24.02.2009, Nr 501/248/III/2009               z 10.03.2009 r. dla działań „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności                                        i aktywizacja”, „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” realizowanych                                      w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, które otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem: 
Książka Procedur KP-002/v.2/z Przeprowadzania wizytacji w miejscu w ramach działańPoprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa                                 i leśnictwa przez scalanie gruntów oraz gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi, Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, Odnowa i rozwój wsi, Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju, Wdrażanie projektów współpracy.
KP-011/v.2/z Procedury Raportowania Nieprawidłowości” w ramach PROW 2007-2013,
KP-001/v.4/z Obsługa wniosku o przyznanie pomocz dla Działania 313, 322, 323 Odnowa             i rozwój wsi,
KP-010/v.3/z Obsługa wniosku o przyznanie pomocy w ramach Działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja,
KP-611-191-ARiMR/2/z Postępowanie w przypadku stwierdzenia uchybień w realizacji operacji oraz w okresie związania celem dla Działań 313,322,323 Odnowa i rozwój wsi, 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej oraz Osi 4 Leader w ramach PROW 2007-2013


§2
Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Śląskiego.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Bogusław Śmigielski		- Marszałek Województwa			………………………
Zbyszek Zaborowski		- Wicemarszałek Województwa			………………………
Adam Stach                               - Wicemarszałek Województwa                          ………………………
Mariusz Kleszczewski		-Członek Zarządu				………………………
Piotr Spyra			- Członek Zarządu				………………………







