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Uchwała Nr  3442/334/III/2009
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 22 grudnia 2009 roku

w sprawie

wprowadzenia zmian do  Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, oraz przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego 
 
Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 7  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U.              z 2001 r.  Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.)

Zarząd Województwa Śląskiego
uchwala:

§ 1.

W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, stanowiącym załącznik do uchwały nr 1990/290/III/2009 Zarządu Województwa Śląskiego  z dnia 30 lipca 2009 roku, wprowadza się następujące zmiany:

W §6 dodaje się punkt 36 w brzmieniu:
36. Rejestr zaświadczeń o wpisie do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli mających siedzibę na terenie województwa śląskiego – w Wydziale Edukacji i Nauki
W §21 ust. 2 pkt 3) lit. c) otrzymuje brzmienie:
                  c)  przekazywanie   uchwał   Zarządu   organom   nadzoru   oraz  uchwał   Sejmiku   Wydziałom    
                       do wykonania,   

W §22 ust. 2 pkt 1) lit. a) tiret drugi otrzymuje brzmienie:
                   -   prowadzenie rejestru uchwał Sejmiku,
W §22 ust. 2 pkt 1) lit. a) dodaje się tiret trzeci w brzmieniu:

 -  przekazywanie oryginałów uchwał Sejmiku organom nadzoru, do publikacji w Dzienniku   Urzędowym Województwa Śląskiego (w tym akty prawa miejscowego) oraz Gabinetowi Marszałka (w celu przekazania Wydziałom Urzędu do wykonania),
                   
W §23 ust. 2 pkt 1) lit. g) otrzymuje brzmienie:
	g) nabór wniosków o przyznanie stypendiów w ramach „ Programu wspierania edukacji    uzdolnionej młodzieży województwa śląskiego na lata 2009-2012”, i realizacja stypendiów. 

W §23 ust. 2 pkt 1) dodaje się lit. ł) i lit. m) w brzmieniu:

     ł) prowadzenie spraw dotyczących dokonywania wpisów do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli mających siedzibę na terenie województwa śląskiego, w tym wydawanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji,
	m) prowadzenie rejestru zaświadczeń o wpisie do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli mających siedzibę na terenie województwa śląskiego.
	

§24 otrzymuje brzmienie:
§ 24
WYDZIAŁ EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO (FS)
1.	Struktura organizacyjna:
1)	Dyrektor,
2)	Zastępca Dyrektora, 
3)	Zastępca Dyrektora,
4)	Zastępca Dyrektora,
5)	Zastępca Dyrektora,
6)	- wykreślony-
7)	Referat obsługi finansowej,
8)	Referat zarządzania EFS,
9)	Referat kontroli i monitorowania EFS,
10)	Referat Pomocy Technicznej, informacji i promocji:
	Zespół ds. Pomocy Technicznej,

Zespół ds. informacji i promocji,
11)	Referat wyboru projektów EFS,
12)	Referat obsługi projektów EFS,
13)	Referat wsparcia systemowego EFS,
14)	Referat koordynacji projektów systemowych EFS,
15)	Stanowisko ds. Wojewódzkiego Urzędu Pracy,
16)	Referat projektów własnych IP:
	Zespół ds. Regionalnej Strategii Innowacji,

Zespół ds. Programu Stypendialnego,
17)	Sekretariat.

2.	Zakres działania:
	(wykreślony)
	Referat obsługi finansowej (FS OF)

Szczegółowy zakres zadań realizowanych przez Referat znajduje się w instrukcjach wykonawczych i innych procedurach wewnętrznych, a w szczególności:
a)	opracowywanie rocznego planu dochodów i wydatków budżetowych,
b)	nadzór nad realizacją planu finansowego Wydziału, 
c)	prowadzenie ewidencji umów i zleceń zawartych ze środków budżetowych,
d)	sporządzanie sprawozdań z wykonania dochodów i wydatków budżetowych Wydziału,
e)	opracowywanie okresowych harmonogramów realizacji zadań,
f)	dokonywanie analizy przepływu środków finansowych oraz stopnia wykorzystania środków w stosunku do zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo-finansowego,
g)	obsługa finansowa PO KL, w tym: przygotowywanie dyspozycji płatności oraz harmonogramów płatności, opracowywanie rocznej i wieloletniej prognozy wydatków w ramach priorytetów i działań, sporządzanie i realizacja wniosków  o płatność, rozliczanie środków otrzymanych z budżetu państwa oraz pozyskanych z innych źródeł, sporządzanie poświadczenia i deklaracji wydatków w ramach Priorytetów, zadania związane z realizacją kontraktu wojewódzkiego,
h)	prowadzenie ewidencji rejestru kwot wycofanych, odzyskanych i do odzyskania, tj „Rejestr obciążeń na projekcie”,
i)	weryfikacja wniosków o płatność w ramach Pomocy Technicznej od Instytucji Pośredniczącej oraz Instytucji Pośredniczącej II stopnia,
j)	uczestnictwo w kontrolach prowadzonych przez Wydział w charakterze doradczym,
k)	obsługa systemów informatycznych,
l)	wykonywanie nadzoru finansowego nad Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach.

Referat zarządzania EFS (FS RZ)
Szczegółowy zakres zadań realizowanych przez Referat znajduje się w instrukcjach wykonawczych i innych procedurach wewnętrznych, a w szczególności:
a)	zarządzanie priorytetami w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ( Priorytety VI-IX), w tym w szczególności nadzór nad prawidłowym wykonywaniem zadań i funkcji powierzonych przez Instytucję Pośredniczącą na rzecz Instytucji Pośredniczącej II stopnia oraz wydawanie wytycznych w tym zakresie,
b)	koordynacja wdrażania PO KL w regionie,
c)	przygotowywanie i nadzór nad systemem zarządzania i kontroli we wszystkich instytucjach zaangażowanych we wdrażanie PO KL w regionie,
d)	opracowywanie instrukcji wykonawczych IP, weryfikacja instrukcji przygotowanych przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia, opracowywanie wytycznych na poziomie komponentu regionalnego PO KL, opracowywanie Planów Działań,
e)	opiniowanie proponowanych kryteriów szczegółowych wyboru i kryteriów oceny projektów oraz stwierdzanie ich zgodność z zasadami Programu,
f)	wykonywanie zadań związanych z nadzorem nad wdrażaniem projektów systemowych Instytucji Pośredniczącej,
g)	 obsługa prac i posiedzeń Podkomitetu Monitorującego PO KL,
h)	udział i prowadzenie ewaluacji Programu lub jego części oraz obsługa Grupy Sterującej Ewaluacją na poziomie regionu,
i)	opracowywanie prognoz i analiz oraz propozycji dla Zarządu Województwa
w zakresie przekształceń organizacyjno-programowych na rzecz potrzeb regionalnych, identyfikacji i klasyfikacji problemów rozwoju województwa, kształtowania założeń i kierunków rozwoju regionu poprzez inicjowanie, prowadzenie i weryfikację prac koncepcyjno-programowych z uwzględnieniem założeń polityki Unii Europejskiej,
j)	uczestnictwo w pracach nad aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa na lata 2000-2020 oraz współpraca w tym zakresie z Urzędem Statystycznym
w Katowicach, Wojewódzkim Urzędem Pracy oraz subregionami województwa śląskiego, wydziałami Urzędu Marszałkowskiego i Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz innymi organizacjami zaangażowanymi w proces programowania,
k)	obsługa systemów informatycznych.

Referat kontroli i monitorowania EFS (FS KM)
Szczegółowy zakres zadań realizowanych przez Referat znajduje się w instrukcjach wykonawczych i innych procedurach wewnętrznych, a w szczególności:
a)	prowadzenie kontroli realizowanych przez beneficjentów projektów oraz projektów systemowych, w szczególności stosowania wymogu posiadania odrębnych systemów księgowania,
b)	prowadzenie kontroli systemowych w IP2,
c)	 sporządzanie rocznego planu kontroli oraz prowadzenie ewidencji prowadzonych kontroli projektów oraz upoważnień do kontroli,
d)	nadzór i obsługa systemu raportowania o nieprawidłowościach na poziomie komponentu regionalnego PO KL a jeśli jest to konieczne, podejmowanie działań zmierzających do odzyskania kwot nieprawidłowo wykorzystanych
lub nienależnie wypłaconych,
e)	monitoring działań i priorytetów PO KL, w szczególności dokonywanie weryfikacji sprawozdań przedkładanych przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia i sporządzanie sprawozdań dla Instytucji Zarządzającej PO KL,
f)	obsługa systemów informatycznych,
g)	agregowanie i prezentacja informacji na temat realizacji PO KL w regionie. 

Referat Pomocy Technicznej, informacji i promocji 
a)	Zespół ds. Pomocy Technicznej (FS PT1):
Szczegółowy zakres zadań realizowanych przez Referat znajduje się w instrukcjach  wykonawczych i innych procedurach wewnętrznych, a w szczególności:
	planowanie wykorzystania Pomocy Technicznej PO KL w regionie,
w tym przygotowywanie harmonogramu finansowo-rzeczowego realizacji działań Pomocy Technicznej,

nadzór nad zadaniami zleconymi Instytucji Pośredniczącej II stopnia/beneficjentów systemowych/ROEFS w zakresie zadań dotyczących Pomocy Technicznej,
	analiza wydatków ponoszonych w ramach Pomocy Technicznej PO KL,
przygotowywanie sprawozdań z realizacji Pomocy Technicznej PO KL,
przygotowywanie wniosku o płatność w ramach Pomocy Technicznej.
	przygotowanie analiz i opracowań dotyczących wykorzystania Pomocy Technicznej oraz kosztów funkcjonowania instytucji,
	zapewnienie i obsługa procesu rozwoju kadr Instytucji Pośredniczącej PO KL,
	przygotowanie i przeprowadzanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz monitorowanie udzielonych zamówień publicznych w ramach PO KL,
	uczestnictwo w kontrolach systemu zarządzania i kontroli w charakterze doradczym,
obsługa systemów informatycznych.
b)	Zespół ds. informacji i promocji (FS PT2):
Szczegółowy zakres zadań realizowanych przez Referat znajduje się w instrukcjach wykonawczych i innych procedurach wewnętrznych, a w szczególności:
	zapewnienie powszechnego dostępu do informacji o możliwościach uzyskania wsparcia w ramach PO KL, 

koordynacja i planowanie działań promocyjnych i informacyjnych dotyczących Programu na terenie Województwa,
	sporządzanie sprawozdań z realizacji Planu Komunikacji dla PO KL,
obsługa Punktu Informacyjnego PO KL,
	przygotowanie i przeprowadzanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz monitorowanie udzielonych zamówień publicznych w ramach PO KL,
	uczestnictwo w kontrolach systemu zarządzania i kontroli w charakterze doradczym,
obsługa systemów informatycznych.

Referat wyboru projektów EFS (FS WP)
Szczegółowy zakres zadań realizowanych przez Referat znajduje się w instrukcjach wykonawczych i innych procedurach wewnętrznych, a w szczególności:
a)	obsługa procesu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów w ramach PO KL (tryb konkursowy),
b)	udział w opracowywaniu Planów Działań w części dotyczącej konkursów,
c)	opracowywanie harmonogramów ogłaszania konkursów w ramach PO KL, 
d)	przyjmowanie i rejestracja wniosków o dofinansowanie projektów,
e)	przeprowadzanie weryfikacji formalnej wniosków oraz organizowanie prac związanych z oceną merytoryczną i negocjacjami przyznanego dofinansowania,
f)	obsługa procesu rozpatrywania odwołań od decyzji o nieprzyznaniu dofinansowania,
g)	opracowywanie dokumentacji konkursowej, w tym określanie szczegółowych kryteriów oceny i wyboru projektów,
h)	informowanie potencjalnych beneficjentów Programu o stosowanych procedurach oraz kryteriach wyboru projektów,
i)	przygotowywanie umów o dofinansowanie projektów i przeprowadzenie procesu ich podpisywania,
j)	obsługa procesu weryfikacji i zbierania zabezpieczeń prawidłowej realizacji umów o dofinansowanie projektów,
k)	obsługa systemów informatycznych.

Referat obsługi projektów EFS (FS OP)
Szczegółowy zakres zadań realizowanych przez Referat znajduje się w instrukcjach wykonawczych i innych procedurach wewnętrznych, a w szczególności:
a)	wykonywanie zadań związanych z nadzorem nad realizacją projektów wdrażanych przez Instytucję Pośredniczącą oraz prawidłowością realizacji umów o dofinansowanie projektów,
b)	rozliczanie projektów konkursowych na podstawie weryfikacji  formalno-rachunkowej i merytorycznej przedkładanych wniosków o płatność  w ramach projektów konkursowych, 
c)	prowadzenie monitoringu rzeczowo-finansowego projektów,
d)	opiniowanie i zatwierdzanie zmian wprowadzanych do projektów,
e)	przygotowywanie aneksów do umów o dofinansowanie projektów oraz obsługa procesu ich podpisywania,
f)	obsługa procesu prognozowania stanu płatności w ramach wdrażanych działań,
g)	bezpośredni kontakt z projektodawcami, w celu usprawnienia procesu realizacji i rozliczania projektów,
h)	przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do sporządzania poświadczenia
i deklaracji wydatków do Instytucji Zarządzającej PO KL,
i)	obsługa systemów informatycznych. 

Referat wsparcia systemowego EFS (FS WS)
Szczegółowy zakres zadań realizowanych przez Referat znajduje się w instrukcjach wykonawczych i innych procedurach wewnętrznych, a w szczególności:
a)	udział w procesie informowania o możliwościach wsparcia w ramach projektów systemowych oraz zasadach przygotowania projektu i wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu,
b)	opiniowanie założeń do projektów systemowych realizowanych przez wskazane instytucje,
c)	udział w przygotowywaniu Planu Działania, w części dotyczącej projektów systemowych,  
d)	obsługa procesu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów
w ramach PO KL (tryb systemowy),
e)	przyjmowanie i rejestracja wniosków o dofinansowanie projektów,
f)	przeprowadzanie weryfikacji formalnej wniosków oraz organizowanie prac związanych z oceną merytoryczną,
g)	obsługa procesu negocjowania projektów z Instytucją Zarządzającą
 oraz beneficjantami systemowymi,
h)	przygotowywanie umów / uchwał / decyzji o dofinansowanie projektów
i przeprowadzenie procesu ich podpisywania lub wydawania,
i)	uczestnictwo w kontrolach projektów systemowych w charakterze doradczym,
j)	obsługa systemów informatycznych.

Referat koordynacji projektów systemowych (FS PS)
Szczegółowy zakres zadań realizowanych przez Referat znajduje się w instrukcjach wykonawczych i innych procedurach wewnętrznych, a w szczególności:
a)	wykonywanie zadań związanych z nadzorem nad realizacją projektów systemowych wdrażanych przez Instytucję Pośredniczącą, Instytucję Pośredniczącą II stopnia i beneficjentów systemowych oraz prawidłowością realizacji umów / uchwał / decyzji o dofinansowanie projektów,
b)	rozliczanie projektów systemowych na podstawie przedkładanych wniosków
o płatność, 
c)	prowadzenie monitoringu rzeczowo-finansowego projektów systemowych,
d)	opiniowanie zmian wprowadzanych do projektów systemowych
i ich przedkładanie do akceptacji Instytucji Zarządzającej,
e)	przygotowywanie aneksów do umów / uchwał / decyzji o dofinansowanie projektów systemowych oraz obsługa procesu ich podpisywania lub zmiany,
f)	udział w procesie prognozowania stanu płatności w ramach wdrażanych działań,
g)	bezpośredni kontakt z instytucjami realizującymi projekty systemowe, w celu usprawnienia procesu realizacji i rozliczania projektów,
h)	przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do sporządzania poświadczenia
i deklaracji wydatków do Instytucji Zarządzającej PO KL,
i)	uczestnictwo w kontrolach projektów systemowych w charakterze doradczym,
j)	obsługa systemów informatycznych.

Stanowisko ds. Wojewódzkiego Urzędu Pracy (FS ZN)
Szczegółowy zakres zadań realizowanych przez Zespół znajduje się w procedurach wewnętrznych, a w szczególności:
a)	prowadzenie spraw dotyczących Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.

Referat projektów własnych IP:
Inicjowanie oraz realizacja projektów własnych Instytucji Pośredniczącej, w tym w szczególności:
	Zespół ds. Regionalnej Strategii Innowacji (FS RS):

Szczegółowy zakres zadań realizowanych przez Zespół znajduje się w instrukcjach wykonawczych i innych procedurach wewnętrznych, a w szczególności:
	przygotowywanie wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie realizacji projektów systemowych Instytucji Pośredniczącej,

przygotowywanie zmian do projektów systemowych realizowanych przez Instytucję Pośredniczącą,
realizacja zadań w projektach systemowych Instytucji Pośredniczącej zgodnie z umowami o dofinansowanie projektów,
przygotowywanie wniosków o płatność oraz innych zestawień finansowych wymaganych Wytycznymi MRR bądź na prośbę Instytucji Pośredniczącej,
sporządzanie innych dokumentów związanych z realizacją projektów systemowych Instytucji Pośredniczącej i funkcjonowaniem Zespołu,
współpraca z partnerami projektów oraz innymi podmiotami zaangażowanymi w realizację projektów systemowych Instytucji Pośredniczącej,
pełnienie funkcji Jednostki Koordynującej Wdrażanie Regionalnej Strategii Innowacji, zgodnie z zapisami Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2003-2013,
pełnienie funkcji Jednostki Zarządzającej Regionalnym Systemem Innowacji, zgodnie z zapisami Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2003-2013,.
przygotowywanie i aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego.

	Zespół ds. Programu stypendialnego (FS ST)

Szczegółowy zakres zadań realizowanych przez Zespół znajduje się w instrukcjach wykonawczych i innych procedurach wewnętrznych, a w szczególności:
	wykonywanie zadań wynikających z umowy o dofinansowanie projektu systemowego zawartej z Instytucją Zarządzającą, w tym w szczególności: realizacja projektu zgodnie z aktualnym wnioskiem, harmonogramem i szczegółowym budżetem projektu, monitorowania projektu, przechowywania dokumentacji związanej z realizacją projektu,, 

organizacja pracy nad przygotowywaniem wniosku o dofinansowanie projektu systemowego oraz przygotowanie wniosku o płatność projektu systemowego,
wykonywanie zadań związanych z realizacją projektu systemowego Instytucji Pośredniczącej, zgodnie z przyjętym harmonogramem,
prowadzenie i bieżąca obsługa „biura projektu”,
współpraca z partnerami projektu,
przygotowanie zmian do projektu,
sporządzanie innych dokumentów związanych z realizacją projektu i funkcjonowaniem Zespołu.

Sekretariat (FS SE)
Szczegółowy zakres zadań realizowanych przez Sekretariat znajduje się w instrukcjach wykonawczych i innych procedurach wewnętrznych, a w szczególności:
a)	bieżąca obsługa sekretariatu Wydziału,
b)	prowadzenie spraw organizacyjno – kadrowych pracowników Wydziału,
c)	ewidencja korespondencji przychodzącej i wychodzącej z Wydziału,
d)	nadzór nad rozdziałem poczty wpływającej pomiędzy poszczególne referaty,
e)	przygotowywanie korespondencji wychodzącej,
f)	prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem Wydziału w materiały i urządzenia biurowe,
g)	gromadzenie i rejestracja wpływających do Wydziału zewnętrznych i wewnętrznych aktów prawnych,
h)	prowadzenie bieżącej ewidencji mienia rzeczowego w Wydziału,
i)	prowadzenie dokumentacji w części wynikającej z zakresu powierzonych czynności oraz przechowywanie oryginałów dokumentacji systemu zarządzania jakością,
j)	obsługa systemów informatycznych,
k)	prowadzenie ewidencji korespondencji w systemie FINN,
l)   prowadzenie ewidencji czasu pracy dla pracowników Wydziału.

§25 otrzymuje brzmienie:
§25

                          WYDZIAŁ FINANSOWY (FN)

1. Struktura organizacyjna:
1.	Dyrektor – Zastępca Skarbnika,
2.	Zastępca Dyrektora,
3.	Referat planowania i wykonywania budżetu,
4.	Referat ds. planowania i wykonywania funduszy strukturalnych,
5.	Referat ds. księgowości budżetu i sprawozdawczości,
6.	Referat ds. wieloletniej prognozy finansowej,
7.	Sekretariat.
2. Zakres działania:
    1) Referat planowania i wykonywania budżetu (FN RB):
zbieranie z Wydziałów danych analitycznych i opracowywanie na ich podstawie projektu uchwały budżetowej Województwa,
przygotowywanie do zatwierdzenia przez Zarząd opracowania budżetu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy dochodów i wydatków oraz poszczególne jednostki budżetowe i komórki organizacyjne Urzędu,
	opracowywanie planu finansowego Urzędu oraz bieżąca jego aktualizacja,
	opracowywanie okresowych i rocznych sprawozdań oraz analiz z przebiegu wykonania budżetu Województwa, w tym zadań finansowanych z dotacji otrzymywanych z budżetu państwa,
prowadzenie ewidencji zmian planu dochodów i wydatków w pełnej klasyfikacji budżetowej, w rozbiciu na zadania własne, zlecone, z funduszy strukturalnych i w podziale na poszczególne Wydziały jako dysponentów środków budżetowych,
przygotowywanie i wysyłanie planu budżetu oraz informacji o zmianach uchwały budżetowej i w uchwale budżetowej Województwa drogą elektroniczną do RIO (program BeSTi@),
g)   planowanie w zakresie pozostałych form organizacyjnych jednostek sektora finansów publicznych ( zakłady budżetowe, gospodarstwa pomocnicze, rachunki dochodów własnych, funduszy celowych) oraz opracowywanie uchwał w tym zakresie

     2) Referat ds. planowania i wykonywania funduszy strukturalnych (FN RF):
 a)   zbieranie z Wydziałów danych analitycznych i opracowywanie na ich podstawie  projektu uchwały budżetowej województwa w zakresie RPO, PO KL,
 b) przygotowywanie do zatwierdzenia przez Zarząd opracowania budżetu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy dochodów i wydatków oraz poszczególne jednostki budżetowe i komórki organizacyjne Urzędu w zakresie RPO, PO KL,
	prowadzenie bieżącej kontroli i analizy wykorzystania środków strukturalnych ujętych w uchwale budżetowej w ramach RPO, PO KL,

sporządzanie okresowych sprawozdań i analiz ekonomicznych z przebiegu wykonania budżetu w części dotyczącej funduszy strukturalnych w ramach RPO, PO KL,

     3) Referat ds księgowości budżetu i sprawozdawczości (FN RS):
prowadzenie księgowości budżetu, w tym księgowanie syntetyczne i analityczne w zakresie budżetu i funduszy strukturalnych, zgodnie z planem kont dla budżetu Województwa,
	sporządzanie sprawozdań budżetowych:
        -   miesięcznych, kwartalnych i rocznych z wykonania dochodów i wydatków    budżetowych oraz ze środków funduszy strukturalnych,
- kwartalnych i rocznych o dotacjach i wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej zleconych jednostkom samorządu terytorialnego,
        -  kwartalnych i rocznych o nadwyżce lub deficycie jednostki samorządu terytorialnego,
- kwartalnych i rocznych o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń,
        -  kwartalnych i rocznych o stanie należności oraz innych, o których mowa w Rozporządzeniu o sprawozdawczości budżetowej,
	sporządzanie przelewów dotyczących przekazywania środków dla jednostek budżetowych oraz dotyczących rozliczeń z budżetem państwa,  
	sporządzanie bilansu z wykonania budżetu,
	sporządzanie zbiorczych okresowych sprawozdań o środkach pozabudżetowych, w tym funduszy celowych,

opracowywanie projektów uchwał w sprawie zmian budżetu i w budżecie,
	zarządzanie czasowo wolnymi środkami budżetowymi, współpraca z bankami:
       -  przygotowywanie projektów uchwał i umów cywilnoprawnych w sprawach bankowych,
       -  negocjacje z bankami w sprawie lokat terminowych, prowadzenie rachunków tych lokat, w tym obrót lokacyjnymi papierami wartościowymi,
       - bieżąca obsługa i analiza zadłużenia Województwa z tytułu zaciągniętych kredytów.
	koordynacja i prowadzenie sprawozdawczości związanej z ustawą o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.


4) Referat ds. wieloletniej prognozy finansowej (FN RP)
zbieranie z Wydziałów danych analitycznych i opracowywanie na ich podstawie prognozy:
- dochodów bieżących oraz wydatków bieżących budżetu województwa,
   - dochodów majątkowych oraz wydatków majątkowych budżetu województwa,
- wyniku budżetu województwa,
- przeznaczenia nadwyżki albo sposobu sfinansowania deficytu,
- przychodów i rozchodów budżetu województwa,
   - kwoty  długu,   w  tym  relację,  o  której  mowa  w  art.  243   ustawy   z   dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz sposobu sfinansowania długu,
	opracowywanie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz jej zmian,
	prowadzenie wieloletniej prognozy finansowej w szczegółowości przedsięwzięć,
	prowadzenie bieżącej ewidencji zmian wieloletniej prognozy finansowej,
	monitorowanie zmian uchwały budżetowej oraz w uchwale budżetowej i ich wpływu na wieloletnią prognozę finansową, 
	sporządzanie prognozy długu.


5) Sekretariat
prowadzenie ewidencji korespondencji wchodzącej i wychodzącej,
dystrybucja spraw pomiędzy pracowników,
kontrola stosowania instrukcji kancelaryjnej w Wydziale,
                                          d)      przygotowanie korespondencji wychodzącej,
                                          e)      nadzór nad terminowością załatwianych spraw,
                                          f)       prowadzenie spraw pracowniczych Wydziału,
                                          g)      prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników Wydziału,
                                          h)      prowadzenie ewidencji korespondencji w systemie FINN,
                                          i)      obsługa i zaopatrzenie Wydziału.


W §26 ust. 2 pkt 1 dodaje się lit. s) o następującym brzmieniu:
                    
                     -   koordynacja prac scaleniowo-wymiennych na terenie województwa.
.

W §26 ust . 2 pkt 4 lit g) otrzymuje brzmienie:

        g)  wystawianie dokumentacji księgowych w ramach prowadzonych zadań Wydziału,


§27 otrzymuje brzmienie:
§ 27
WYDZIAŁ GOSPODARKI (GP)

1.	Struktura organizacyjna:
1)	Dyrektor,
2)	Zastępca Dyrektora,
3)	Referat gospodarki,
4)	Referat – Śląskie Centrum Obsługi Inwestora,
5)	Referat gospodarki mieniem ruchomym Województwa,
6)	Referat finansów i gospodarki,
7)	Sekretariat.

2.	Zakres działania:
1)	Referat gospodarki (GP RG)
a)	Gromadzenie i udostępnianie informacji o stanie gospodarki i trendach rozwojowych województwa: 
	ocena i monitorowanie materiałów planistycznych z zakresu rozwoju gospodarki              i województwa,

sporządzanie analiz tematycznych i ekspertyz,
współpraca ze środowiskami gospodarczymi Województwa,
opiniowanie wniosków instytucji o obejmowanie patronatem Marszałka Województwa przedsięwzięć organizowanych w dziedzinie gospodarki.
b)	Realizowanie zadań obejmujących restrukturyzację gospodarki województwa w oparciu o bazę Regionalnego Systemu Informacji o Przestrzeni:
	realizacja programu wojewódzkiego zagospodarowania terenów poprzemysłowych,

współpraca z samorządami w obszarze rewitalizacji centrów i dzielnic miast,
wspieranie działań zapewniających  rozwój obszarów objętych restrukturyzacją gospodarki.
c)	Wspomaganie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw:
	współtworzenie infrastruktury biznesu w tym ds. parków przemysłowo-technologicznych i instrumentów finansowania rozwoju firm (fundusze pożyczkowe, poręczeniowe, sieci aniołów biznesu ds.),

działania wspomagające rozwój klastrów technologicznych, inkubatorów, stref aktywności gospodarczej itp.,
gromadzenie i udostępnianie informacji wspomagającej działania małych i średnich przedsiębiorstw,
współudział w opracowywaniu dokumentów planistycznych i programów w tej dziedzinie.
d)	Wspieranie działań proinnowacyjnych w gospodarce regionu:
	współdziałanie w zakresie realizacji Regionalnej Strategii Innowacji w dziedzinie rozwoju i transferu technologii i parków technologicznych,

współpraca z kluczowymi europejskimi organizacjami w dziedzinie innowacji i technologii,
współudział w opracowywaniu i realizacji projektów w obszarze wspierania innowacji w regionie, w tym w szczególności foresight-u regionalnego.
e)	Współudział w planowaniu  zaopatrzenia energetycznego województwa:
	sporządzanie, aktualizacja i monitorowanie  programu wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE) dla województwa na bazie doświadczeń wykorzystania OZE na terenach nieprzemysłowych województwa śląskiego,

realizacja zadań związanych z opracowaniem strategii paliwowo-energetycznej województwa śląskiego,
udział w pracach związanych z rozwojem czystych technologii węglowych,
opiniowanie wniosków o udzielenie bądź cofnięcie podmiotom gospodarczym koncesji wydawanych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,
opiniowanie gminnych projektów założeń do planów zaopatrzenia w ciepło oraz ich zgodności z polityką energetyczną państwa.

2)	Referat – Śląskie Centrum Obsługi Inwestora (GP RO)
a)	obsługa inwestorów zagranicznych zainteresowanych podjęciem działalności gospodarczej na terenie województwa – realizacja umowy z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych,
b)	promocja gospodarcza i inwestycyjna województwa oraz udział i współorganizowanie misji gospodarczych, targów, itp.,
c)	gromadzenie i bieżące aktualizowanie danych dotyczących ofert inwestycyjnych zlokalizowanych na terenie województwa,
d)	prowadzenie bieżącej informacji statystycznej o województwie i jego gospodarce,
e)	koordynowanie obsługi  bazy danych terenów pod inwestycje i terenów poprzemysłowych    w ramach Regionalnego Systemu Informacji o Przestrzeni.

3)	Referat gospodarki mieniem ruchomym Województwa Śląskiego (GP MR)
a)	prowadzenie ewidencji mienia ruchomego,
b)	planowanie przychodów i dochodów z tytułu posiadanego mienia ruchomego,
c)	prowadzenie spraw z zakresu zakupu i likwidacji mienia ruchomego,
d)	przygotowywanie propozycji zagospodarowania mienia ruchomego,
e)	opracowywanie informacji o stanie mienia oraz o jego przekształceniach i prywatyzacji,
f)	sprawowanie nadzoru i kontroli nad właściwym wykorzystaniem mienia ruchomego,
g)	wykonywanie      nadzoru     merytorycznego     nad     Śląskim     Centrum      Społeczeństwa  
      Informacyjnego.

4)	Referat finansów i gospodarki (GP RF)
a)	przygotowanie i nadzór nad realizacją planu finansowego wydziału,
b)	nadzór nad realizacją planu finansowego Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego,
c)	prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych,
d)	organizowanie i obsługa konkursu projektów na działalność wspomagającą rozwój gospodarczy oraz rozwój wspólnot i społeczności lokalnych a także nadzór nad wydatkowaniem przyznanych środków,
e)	tworzenie regionalnej listy produktów tradycyjnych poprzez przyjmowanie, sprawdzanie oraz oceną merytoryczną składanych wniosków,
f)	rozpatrywanie wniosków na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych do 18%,
g)	wydawanie zaświadczeń stwierdzających charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
h)	sporządzanie analiz tematycznych i ocen a także monitorowanie spraw będących
w zakresie działania referatu.

5)	Sekretariat (GP SE)
a)	obsługa kancelaryjna i poligraficzna,
b)	zaopatrywanie wydziału w materiały biurowe,
c)	prowadzenie dokumentacji pracowniczej,
d)	prowadzenie dokumentacji uchwał Sejmiku i Zarządu
e)	prowadzenie ewidencji czasu pracy dla pracowników Wydziału,
f)	prowadzenie ewidencji korespondencji w systemie FINN.


W §32 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
Struktura organizacyjna:
1)	Dyrektor - Główny Księgowy Urzędu,
2)	Zastępca Dyrektora,
3)	Referat księgowości Urzędu,
4)	Referat ds. księgowości funduszy strukturalnych,
5)	Kasa,
  6) Sekretariat.



W §36 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Struktura organizacyjna:
1)	Dyrektor,
2)	Zastępca Dyrektora,
3)	Referat organizacyjny,
4)	Referat administracji personelem,
5)	Referat płac i rozliczeń,
6)	Referat rozwoju personelu,
              7)  Sekretariat.

 W §36 ust. 2 pkt. 1) wykreśla się lit. g) .

      15.  W §37 ust. 2 pkt.  3) wykreśla się lit. b) .

      16.   W §37 ust. 2 pkt. 1) dodaje się lit. i) w brzmieniu:
              
i)	przygotowanie opinii zarządu województwa w sprawie realizacji inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego, w zakresie zgodności z zapisami strategii rozwoju województwa.
   
      17.   W §37 ust. 2 pkt. 2) dodaje się lit. j) w brzmieniu:
   
               j)  przygotowanie opinii zarządu województwa w sprawie realizacji inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego, w zakresie zgodności z zapisami planu zagospodarowania przestrzennego województwa.

      18.  §39 otrzymuje brzmienie:

§39

Wydział Rozwoju Regionalnego (RR)

1.  Struktura organizacyjna:
	Dyrektor,

Zastępca Dyrektora,
Zastępca Dyrektora,
Zastępca Dyrektora,
Zastępca Dyrektora
Referat ds. obsługi finansowej,
Referat ds. programowania i analiz regionalnych,
	Referat ds. monitoringu i kontroli,
	Referat ds. wyboru projektów,

Referat ds. pomocy technicznej,
Referat ds. Europejskiej współpracy terytorialnej,
Referat ds. kontraktacji i płatności,
Referat ds. monitoringu i kontroli projektów,
Referat ds. protestów,
Referat ds. zarządzania finansowego,
Zespół ds. informacji i promocji,
Samodzielne stanowisko ds. projektów kluczowych,
Sekretariat.

2.Zakres działania:
Referat ds. obsługi finansowej (RR ROF)
Prowadzenie spraw dotyczących realizacji budżetu, w tym między innymi:
	przygotowywanie materiałów związanych z opracowaniem projektu budżetu 
w zakresie zadań realizowanych i nadzorowanych przez Wydział,

opracowywanie rocznego planu finansowego dochodów i wydatków Wydziału, ewidencjonowanie dokonanych zmian i nadzór nad jego realizacją,
prowadzenie ewidencji umów i zleceń zawartych ze środków budżetowych oraz rozliczanie faktur,
sporządzanie informacji z wykonania planu finansowego dochodów i wydatków w zakresie zadań realizowanych i nadzorowanych przez Wydział,
opracowywanie okresowych harmonogramów realizacji zadań,
wprowadzanie danych do Programu DYSPONENT.
	Realizacja zadań ujętych w Opisie systemu zarządzania i kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 i innych instrukcjach wykonawczych, w tym między innymi: 

	przygotowywanie dyspozycji płatności, 

przygotowywanie materiałów związanych z opracowaniem projektu budżetu 
w zakresie działań RPO WSL,
wykonywanie nadzoru w zakresie gospodarki finansowej IP2 RPO WSL, 
przygotowywanie dyspozycji płatności dla IP2 RPO WSL,
uczestnictwo w przygotowywaniu i aktualizacji procedur RPO WSL,
koordynacja działań Wydziału dotyczących realizacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.
	Prowadzenie spraw dotyczących Kontraktu Wojewódzkiego 2007-2013, w tym między innymi:

	koordynowanie na poziomie Wydziału zagadnień związanych z Kontraktem Wojewódzkim (KW),

współpraca z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego w zakresie instrumentu polityki regionalnej, jakim jest Kontrakt Wojewódzki,
współdziałanie z wydziałami Urzędu Marszałkowskiego w zakresie podpisania 
i realizacji KW oraz z innymi podmiotami uprawnionymi, realizującymi zadania Kontraktu,
przygotowywanie dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy samorządowo – rządowej - Kontraktu Wojewódzkiego w perspektywie finansowej 2007-2013 oraz aneksów związanych z jej aktualizacją,
wykonywanie czynności związanych z realizacją Kontraktu Wojewódzkiego, 
w tym między innymi:
• przygotowywanie wniosków o udzielenie dotacji rozwojowej,
• rozliczanie dotacji rozwojowej,
• dokonywanie analizy przepływu środków finansowych oraz stopnia wykorzystania środków w stosunku do rocznego planu udzielania dotacji rozwojowej,
	przygotowywanie materiałów informacyjnych nt Kontraktu Wojewódzkiego.

	Prowadzenie spraw dotyczących projektów Pomocy Technicznej Programu IW INTERREG III A Czechy-Polska, Programów Celu 3 Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2007-2013 obejmujących Województwo Śląskie, Pomocy Technicznej Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacji i modernizacji sektora żywnościowego oraz rozwoju obszarów wiejskich 2004-2006, w tym między innymi:

	przygotowywanie materiałów związanych z opracowaniem projektu budżetu 
w zakresie w/w zadań,

bieżąca ewidencja realizowanych dochodów i wydatków w ramach projektów,
sporządzanie części finansowej sprawozdań z realizacji projektów, 
sporządzanie wniosków o płatność w ramach projektów,
sporządzanie harmonogramów płatności w ramach projektów,
sporządzanie wniosków o uruchomienie rezerwy celowej, 
rozliczanie dotacji otrzymanych z budżetu państwa oraz środków pozyskanych 
z innych źródeł.

Referat ds. programowania i analiz regionalnych (RR RPAR)
Realizacja zadań ujętych w Opisie systemu zarządzania i kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 i innych instrukcjach wykonawczych, w tym między innymi:
	Programowanie rozwoju:
	opracowanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 i jego ewentualnych zmian, kontakty z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego i Komisją Europejską w ww. zakresie,
	opracowanie i zmiana Uszczegółowienia RPO WSL, 

ocena Programów Rozwoju Subregionu w ramach RPO WSL,
uczestnictwo w przygotowywaniu i aktualizacji procedur RPO WSL.
	Analizy regionalne:

	opracowanie i koordynacja procesu realizacji celów Planu ewaluacji RPO WSL,

przeprowadzanie ewaluacji on-going RPO WSL,
współpraca z Instytucją Koordynującą Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia (Krajową Jednostką Oceny) oraz Instytucją Koordynującą RPO w zakresie ewaluacji stopnia realizacji RPO WSL,
powołanie, organizacja i przewodzenie pracom Grupy Sterującej,
gromadzenie danych i przeprowadzanie analiz efektywności RPO WSL w szerokim kontekście interwencji publicznej w regionie,
analizy zakresu programów realizowanych na terenie województwa, w tym z punktu widzenia przebiegu linii demarkacyjnych między nimi,
analizy skutków interwencji różnych programów na terenie województwa, w kontekście ich wzajemnej koordynacji,
koordynacja polityk horyzontalnych w RPO WSL, w tym przede wszystkim horyzontalnej polityki ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju,
prowadzenie innych badań, uczestnictwo w programach związanych z analizą procesu rozwoju regionalnego.

Referat ds. monitoringu i kontroli (RR RMK)
Realizacja zadań ujętych w Opisie systemu zarządzania i kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 i innych instrukcjach wykonawczych, w tym między innymi:
	Zakres zadań dotyczących sprawozdawczości :
	monitorowanie postępów w realizacji RPO WSL poprzez sporządzanie sprawozdań okresowych, rocznych i końcowych z realizacji RPO WSL i przekazywanie ich do odpowiednich instytucji,

sporządzanie informacji miesięcznych z realizacji RPO WSL i przekazywanie ich do odpowiednich instytucji,
przygotowywanie raportów dotyczących skutków środowiskowych w ramach RPO WSL,
prowadzenie sekretariatu oraz organizacja prac Komitetu Monitorującego RPO WSL,
monitorowanie postępów w realizacji Programów Rozwoju Subregionu w ramach RPO WSL poprzez sporządzanie sprawozdań z realizacji Programów Rozwoju Subregionu w ramach RPO WSL..
	Zakres zadań dotyczący kontroli:

	sporządzanie, weryfikacja i zatwierdzanie rocznych planów kontroli Instytucji Zarządzającej RPO WSL,
	weryfikacja i zatwierdzanie rocznych planów kontroli IP2 RPO WSL,

współpraca z organizacjami kontroli zewnętrznej,
	prowadzenie kontroli systemowych zaplanowanych i doraźnych w zakresie zadań powierzonych IP2 RPO WSL,
	kontrola zapewnienia właściwej ścieżki audytu systemu zarządzania i kontroli RPO WSL,
sporządzanie i przekazywanie niezbędnych informacji i materiałów do Instytucji Audytowej.
	Zakres zadań dotyczących nieprawidłowości, w tym między innymi:

	sporządzanie odpowiednich zestawień/raportów o nieprawidłowościach i przekazywanie ich odpowiednim instytucjom,
	wykrywanie, stwierdzanie i raportowanie o nieprawidłowościach w IP2 RPO WSL.

	Opracowanie i aktualizacja Opisu systemu zarządzania i kontroli RPO WSL.

Opracowanie i aktualizacja procedur RPO WSL. 
	Wykonywanie nadzoru nad Śląskim Centrum Przedsiębiorczości (IP2 RPO WSL), w tym między innymi:
	opracowanie i aktualizowanie wytycznych dla IP2 RPO WSL,

opiniowanie procedur i dokumentów w zakresie zadań wykonywanych przez IP2 RPO WSL
nadzorowanie merytoryczne działalności IP2 RPO WSL.

Referat ds. wyboru projektów 1 (RR RWP 1 )- Priorytet I, Priorytet III, Priorytet IV, 
Priorytet V, Priorytet VI
Realizacja zadań ujętych w Opisie systemu zarządzania i kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 i innych instrukcjach wykonawczych, a w szczególności:
	organizacja konkursów o dofinansowanie projektów w ramach RPO WSL oraz ocena przedłożonych projektów,

przeprowadzanie naboru wniosków,
ocena poprawności i kompletności formalnej wniosków w ramach ścieżki konkursowej i pozakonkursowej,
udział w organizacji oraz nadzór nad przebiegiem prac Komisji Oceny Projektów,
koordynacja działań związanych z realizacją ścieżki pozakonkursowej RPO WSL (w tym opracowywanie wytycznych i procedur do ścieżki pozakonkursowej oraz przeprowadzanie wstępnej oceny formalnej projektów kluczowych oraz projektów w ramach Programów Rozwoju Subregionu),
przygotowywanie dokumentacji dla Zarządu Województwa, niezbędnej do podjęcia decyzji w sprawie wyboru projektów do dofinansowania,
przekazywanie informacji na temat dostępności oraz zasad aplikowania o środki w ramach RPO WSL oraz obsługa Punktu Informacyjnego,
udział w formułowaniu propozycji zmian i w przygotowywaniu wniosków o ich wprowadzanie do RPO WSL, a także współpraca przy przygotowaniu raportów ewaluacyjnych,
przekazywanie informacji z realizacji RPO WSL niezbędnych do przygotowania sprawozdań miesięcznych, okresowych rocznych i sprawozdania końcowego do referatu ds. monitoringu i kontroli,
uczestnictwo w przygotowywaniu i aktualizacji procedur RPO WSL.
	Wykonywanie zadań związanych z realizacją Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, w tym między innymi obsługa wdrażania działań w ramach ZPORR, w tym priorytet I i III ( bez działania 1.6 i 3.4).


Referat ds. wyboru projektów 2 (RR RWP 2 )- Priorytet II, Priorytet VII, Priorytet VIII, Priorytet IX, Priorytet X
Realizacja zadań ujętych w Opisie systemu zarządzania i kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 i innych instrukcjach wykonawczych, a w szczególności:
	organizacja konkursów o dofinansowanie projektów w ramach RPO WSL oraz ocena przedłożonych projektów,

przeprowadzanie naboru wniosków,
ocena poprawności i kompletności formalnej wniosków w ramach ścieżki konkursowej i pozakonkursowej,
udział w organizacji oraz nadzór nad przebiegiem prac Komisji Oceny Projektów,
przygotowywanie dokumentacji dla Zarządu Województwa, niezbędnej do podjęcia decyzji w sprawie wyboru projektów o dofinansowania,
przekazywanie informacji na temat dostępności oraz zasad aplikowania o środki w ramach RPO WSL, w tym obsługa Punktu Informacyjnego,
monitorowanie wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 w zakresie ochrony środowiska,
weryfikacja wniosków o dofinansowanie pod kątem ich zgodności z ustawodawstwem krajowym i unijnych w zakresie środowiskowym;
udział w formułowaniu propozycji zmian i w przygotowywaniu wniosków o ich wprowadzanie do RPO WSL, a także współpraca przy przygotowaniu raportów ewaluacyjnych,
przekazywanie informacji z realizacji RPO WSL niezbędnych do przygotowania sprawozdań miesięcznych, okresowych rocznych i sprawozdania końcowego do referatu ds. monitoringu i kontroli,
uczestnictwo w przygotowywaniu i aktualizacji procedur RPO WSL.

Referat ds. pomocy technicznej (RR RPT)
Realizacja zadań ujętych w Opisie systemu zarządzania i kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 i innych instrukcjach wykonawczych, w tym między innymi:
	przygotowywanie Rocznego Planu Działań z zakresu Pomocy Technicznej,

przygotowywanie sprawozdań z realizacji Rocznego Planu Działań z zakresu Pomocy Technicznej,
sporządzanie wniosków beneficjenta o płatność w ramach Pomocy Technicznej RPO WSL,
uczestnictwo w planowaniu budżetu Pomocy Technicznej RPO WSL,
ewidencja wydatków ponoszonych w związku z realizacją działań z zakresu Pomocy Technicznej RPO WSL,
przechowywanie dokumentacji związanej z realizacją Pomocy Technicznej RPO WSL,
uczestnictwo w przygotowywaniu i aktualizacji procedur RPO WSL.
	Wykonywanie zadań związanych z realizacją Pomocy Technicznej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR), w tym między innymi:

	sporządzanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Pomocy Technicznej ZPORR,

sporządzanie sprawozdań z realizacji projektów Pomocy Technicznej ZPORR,
sporządzanie wniosków beneficjenta o płatność,
ewidencja wydatków ponoszonych w związku z realizacją zadań z zakresu Pomocy Technicznej ZPORR,
przechowywanie dokumentacji związanej z realizacją projektów Pomocy Technicznej ZPORR.

Referat ds. Europejskiej współpracy terytorialnej (RR EWT)
wspieranie wdrażania Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej, dostępnych dla obszaru województwa śląskiego tj.: Programu Operacyjnego Współpracy Transnarodowej Region Morza Bałtyckiego 2007-2013, Programu Operacyjnego Współpracy Transnarodowej dla Europy Środkowej 2007-2013, Programu Operacyjnego Współpracy Międzyregionalnej  INTERREG IV C 2007-2013, Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007–2013, Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007–2013,
prowadzenie Regionalnego Punktu Kontaktowego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007–2013 oraz  Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007–2013, w tym: udzielanie informacji, konsultacje wniosków, kontakt z potencjalnymi wnioskodawcami /wnioskodawcami,
organizacja/współorganizacja  szkoleń/seminariów/warsztatów i innych działań w ramach programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej dostępnych dla obszaru województwa śląskiego,
prowadzenie działań promocyjno – informacyjnych w zakresie programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej dostępnych dla obszaru województwa śląskiego, w tym:
	zapewnienie powszechnego dostępu do informacji o możliwościach uzyskania wsparcia w ramach ww. Programów m.in. poprzez udostępnianie dokumentów programowych oraz wytycznych,

dystrybucja/przygotowanie materiałów informacyjnych i promocyjnych dotyczących ww. Programów, 
	udział w pracach Wspólnego Sekretariatu Technicznego w Ołomuńcu w Republice Czeskiej w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007–2013,

udział w procesie oceny wniosków projektowych w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007–2013, w tym poprzez organizację posiedzenia Panelu Ekspertów,
współpraca z innymi instytucjami zaangażowanymi we wdrażanie Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej dostępnych dla obszaru województwa śląskiego,
realizacja projektów własnych w ramach dostępnych dla obszaru województwa śląskiego programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej, 
realizacja innych zadań mających na celu wspieranie wdrażania Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej, dostępnych dla obszaru województwa śląskiego.

Referat ds. kontraktacji i płatności (RR RKP)
Realizacja zadań ujętych w Opisie systemu zarządzania i kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 i innych instrukcjach wykonawczych, w tym między innymi:
	Zakres zadań dotyczących umów o dofinansowanie: 

	opracowanie wzorów umów pomiędzy DS. a beneficjentem o dofinansowanie,

przygotowywanie umów oraz aneksów do umów o dofinansowanie,
przygotowywanie projektów uchwał w sprawie dofinansowania projektów własnych,
przygotowywanie oraz nadzór nad procesem podpisywania umowy ramowej dla projektów indywidualnych,
prowadzenie bazy elektronicznej zawartych umów o dofinansowanie,
	Zakres zadań dotyczących certyfikacji:

	weryfikacja wniosków o płatność, w tym weryfikacja dokumentów finansowych pod kątem kwalifikowalności poniesionych wydatków,

weryfikacja poświadczeń i deklaracji wydatków oraz wniosków o płatność w ramach Pomocy Technicznej od IP 2 RPO WSL do IZ RPO WSL,
prowadzenie spraw związanych z certyfikacją wydatków poprzez przygotowywanie i przekazywanie niezbędnych informacji i materiałów do Instytucji Certyfikującej i Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji,
prowadzenie spraw związanych z pomniejszaniem deklaracji wydatków na poszczególnych poziomach o kwoty odzyskane oraz dokonywania stosownych korekt finansowych.
	Zakres zadań dotyczących nieprawidłowości:

	wykrywanie, stwierdzanie i raportowanie o nieprawidłowościach i przekazywanie informacji do referatu ds. obsługi finansowej i referatu ds. monitoringu i kontroli projektów,

prowadzenie i kontrola postępowania zmierzającego do usunięcia nieprawidłowości,
prowadzenie rejestru dłużników (kwot do odzyskania i kwot odzyskanych),
	przekazywanie informacji z realizacji ROP WSL niezbędnych do przygotowania sprawozdań miesięcznych, okresowych, rocznych i sprawozdania końcowego do referatu ds. monitoringu i kontroli,

uczestnictwo w przygotowywaniu i aktualizacji procedur RPO WSL.
	Obsługa wdrażania działań w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich” – SPO ROL 2004-2006.


Referat ds. monitoringu i kontroli projektów (RR RMKP)
Realizacja zadań ujętych w Opisie systemu zarządzania i kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 i innych instrukcjach wykonawczych, w tym między innymi:
	Zakres zadań dotyczących kontroli projektów na miejscu:

	prowadzenie nadzoru merytorycznego oraz monitorowanie postępów realizacji umów o dofinansowanie projektów (monitoring realizacji projektów w województwie),

sporządzanie rocznych planów kontroli projektów,
prowadzenie wyrywkowych kontroli sprawdzających faktyczność wydatków opisanych z przedstawianymi fakturami oraz kontrola na miejscu realizacji projektu,
prowadzenie kontroli ex-ante i ex-post dotyczących poprawności stosowania przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
sporządzanie informacji pokontrolnej z przeprowadzonych kontroli,
przekazywanie do Zespołu Audytu UMWŚ do zaopiniowania, opracowanie na zlecenie Beneficjentów audytów zewnętrznych projektów.
	Zakres zadań dotyczących sprawozdawczości:

	zbieranie, analizowanie i weryfikacja części sprawozdawczej wniosku o płatność,

sporządzanie raportów z wdrażania projektów i działań wraz z zestawieniem wydatków i przekazywanie ich do referatu ds. monitoringu i kontroli,
	Zakres zadań dotyczących nieprawidłowości:

	kontrola zaistniałych nieprawidłowości i przekazywanie informacji do referatu ds. kontraktacji i płatności;,

	uczestnictwo w przygotowywaniu i aktualizacji procedur RPO WSL,

koordynacja działań związanych z funkcjonowaniem Lokalnego Systemu Informatycznego (System informatyczny wdrażania i zarządzania RPO WSL – SIWIZ),
 koordynacja działań związanych z funkcjonowaniem Krajowego Systemu Informatycznego (SIMIK 07-13) w Wydziale. 

Referat ds. protestów (RR RPR)
Rozpatrywanie protestów w ramach RPO WSL.
Prowadzenie rejestru rozpatrywanych protestów.
Uczestnictwo w przygotowaniu i aktualizacji procedur RPO WSL.

Referat zarządzania finansowego (RR RZF)
Realizacja zadań ujętych w Opisie systemu zarządzania i kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 i innych instrukcjach wykonawczych, w tym między innymi:
	sporządzanie we współpracy z innymi referatami Wydziału analiz i prognoz oraz innych danych finansowych w zakresie zarządzania środkami w ramach RPO WSL (prognozowanie, wnioskowanie, rozliczenie, przepływy finansowe itp.),

opracowywanie we współpracy z innymi referatami Wydziału prognoz wydatków dla priorytetów i działań RPO WSL, 
monitorowanie limitu wartości środków możliwych do zaangażowania w danym miesiącu i kwartale w ramach zawieranych umów o dofinansowanie ze środków RPO WSL,
monitorowanie we współpracy z innymi referatami Wydziału postępów finansowych w ramach realizacji RPO WSL, w tym monitorowanie dostępnej alokacji, poziomu jej zakontraktowania i wydatkowania, przekazywanie informacji na temat ewentualnych zagrożeń niewykorzystania środków oraz rekomendowanie zmian w programie i jego szczegółowym opisie priorytetów odpowiednich do zaistniałej sytuacji, np. realokacja środków,
monitorowanie we współpracy z innymi referatami Wydziału poziomu wykorzystania w ramach RPO WSL środków pochodzących z EFRR oraz udzielonej pomocy publicznej w celu zachowania spójności na poziomie priorytetów,
monitorowanie we współpracy z innymi referatami Wydziału poziomu wydatków w ramach RPO WSL zgodnie z zasadą n+3/n+2,
monitorowanie we współpracy z innymi referatami Wydziału spójności danych w dokumentach (programowych, zarządczych, wdrożeniowych) koniecznych do realizacji RPO WSL.
	Uczestnictwo w przygotowywaniu i aktualizacji procedur RPO WSL.

Identyfikacja i analiza punktów krytycznych w procesie wdrażania RPO WSL.

Zespół ds. informacji i promocji (RR ZIP)
Realizacja zadań ujętych w Opisie systemu zarządzania i kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 i innych instrukcjach wykonawczych, w tym między innymi:
	zapewnienie powszechnego dostępu do informacji o możliwościach uzyskania wsparcia w ramach RPO WSL

koordynacja działań Regionalnego Punktu Informacyjnego RPO WSL oraz Lokalnych Punktów Informacyjnych RPO WSL w subregionach,
organizowanie szkoleń, warsztatów, seminariów i konferencji nt. RPO WSL dla beneficjentów,
koordynacja działań związanych z przygotowaniem materiałów informacyjnych RPO WSL,
zapewnienie dostępności do materiałów informacyjnych nt. RPO WSL, 
przygotowanie Planu Komunikacji dla RPO WSL oraz sporządzanie sprawozdań z realizacji Planu Komunikacji dla RPO WSL
pozyskiwanie informacji niezbędnych do przygotowywania sprawozdań z realizacji Planu Komunikacji dla RPO WSL 
opracowywanie Rocznych Planów Działań w zakresie Informacji i Promocji,
sporządzanie informacji dot. działań informacyjno – promocyjnych dla członków Komitetu Monitorującego RPO WSL,
sporządzanie informacji na temat stanu wdrażania RPO WSL dla radnych Sejmiku Województwa Śląskiego,
opracowanie wytycznych dla beneficjentów RPO WSL w zakresie informacji i promocji oraz konsultowanie ich z stosowania przez beneficjentów RPO WSL,
współpracowanie z mediami,
monitoring prasy,
uczestnictwo w przygotowywaniu i aktualizacji procedur RPO WSL.
	Wspieranie i podejmowanie wspólnych działań z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu realizującymi działania promocyjne.


Samodzielne stanowisko ds. projektów kluczowych
Realizacja zadań ujętych w Opisie systemu zarządzania i kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 i innych instrukcjach wykonawczych, w tym między innymi:
	monitorowanie oraz weryfikacja postępów w realizacji Projektów kluczowych RPO WSL oraz sporządzaniem i przekazywaniem sprawozdań do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego,

monitorowanie postępów uzyskanego wsparcia, w ramach projektu pipeline, organizowanego oraz finansowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, dla wybranych projektów kluczowych,
monitorowanie projektów powiązanych z Euro 2012,
przygotowywanie zestawień dot. dużych projektów, o których mowa w rozporządzeniu WE 1083/2006.



Sekretariat
bieżąca obsługa sekretariatu Wydziału,
prowadzenie spraw organizacyjno – kadrowych pracowników Wydziału,
ewidencja korespondencji przychodzącej i wychodzącej z Wydziału,
nadzór nad rozdziałem poczty wpływającej pomiędzy poszczególne referaty.
przygotowywanie korespondencji wychodzącej,
prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem Wydziału w materiały i urządzenia biurowe,
gromadzenie i rejestracja wpływających do Wydziału zewnętrznych i wewnętrznych aktów prawnych,
prowadzenie bieżącej ewidencji mienia rzeczowego w Wydziału,
prowadzenie dokumentacji w części wynikającej z zakresu powierzonych czynności oraz przechowywanie oryginałów dokumentacji systemu zarządzania jakością,
koordynacja szkoleń dla pracowników Wydziału,
przygotowanie i realizacja Rocznych Planów Działań w zakresie szkoleń, kursów, seminariów, konferencji, warsztatów, studiów podyplomowych w ramach RPO WSL,
            l)    uczestnictwo w przygotowywaniu i aktualizacji podręcznika procedur RPO WSL.

    19.  §40 otrzymuje brzmienie:
§ 40
Wydział Terenów Wiejskich (TW)
   1. Struktura organizacyjna:
1) Dyrektor
2) Zastępca Dyrektora,
3) Zastępca Dyrektora,
4) Sekretariat (TW SE)
5) Referat restrukturyzacji obszarów wiejskich i produkcji rolniczej (TW RP)
a) Zespół ds. rybołówstwa, pszczelarstwa oraz rejonizacji upraw maku i konopi włóknistych
b) Zespół ds. rolnictwa, restrukturyzacji i modernizacji obszarów wiejskich
c) stanowisko ds. grup producentów rolnych, organizacji i statystyki
6) Referat Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych i odnowy wsi (TW FG)
a) Zespół księgowo finansowy
b) Zespół ds. ochrony gruntów i odnowy wsi
c) Zespół ds. zagospodarowania przestrzennego, leśnictwa i łowiectwa
d)Zespół ds. nadzoru nad Śląskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego (ŚODR), organizacji i statystyki.                
7) Referat gospodarki wodnej (TW ZW) 
a)zespół ds. nadzoru nad Śląskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych (ŚZMiUW)
8) Referat wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (TW PR)
a) zespół ds. wdrażania
9) Referat ds. obsługi Programu Roz woju Obszarów Wiejskich (TW PO)
a) Zespół informacji, promocji, i Pomocy Technicznej  
b) Samodzielne stanowisko ds. monitoringu, sprawozdawczości  
10) Referat autoryzacji płatności Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (TW PP)
a) zespół ds. płatności
11) Referat kontroli Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (TW PK)
a) zespół ds. kontroli
12) Stanowisko ds. kancelaryjnych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (TW PS)
13) Regionalny Sekretariat Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (TW KS)
14) Referat ds. zrównoważonego rozwoju obszarów zależnych od rybactwa
a) Zespół ds. Wdrażania, sprawozdawczości i monitoringu
b) Zespół ds. płatności
c) Zespół ds. kontroli
15) Samodzielne stanowisko d/s. planowania i budżetu

   2. Zkres działania:
1) Sekretariat (TW SE)
obsługa i zaopatrzenie Wydziału,
prowadzenie ewidencji korespondencji wchodzącej i wychodzącej,
dystrybucja spraw pomiędzy pracowników,
kontrola używania instrukcji kancelaryjnej w Wydziale,
przygotowanie korespondencji wychodzącej,
	nadzór nad terminowością załatwiania spraw,
prowadzenie ewidencji czasu pracy dla pracowników Wydziału,
prowadzenie korespondencji w systemie FINN.

       2) Referat restrukturyzacji obszarów wiejskich i produkcji rolniczej (TW RP)
         a) Zespół ds. rybołówstwa, pszczelarstwa oraz rejonizacji upraw maku i konopi włóknistych 
	przygotowywanie projektów dokumentów dla Zarządu w sprawie oceny wypełniania przez uprawnionego do rybactwa – obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej, ustanawianie lub znoszenie obrębów ochronnych i hodowlanych, wydawania – 
w szczególnie uzasadnionych przypadkach – zezwoleń na odstępstwo od zakazów wynikających z ustawy o rybactwie śródlądowym oraz ustanawiania zasad znakowania sprzętu pływającego używanego do połowu ryb,

przygotowywanie zezwoleń na pozyskiwanie zwierząt wolno żyjących w celu tworzenia kolekcji spreparowanych zwłok, prowadzenie rejestru tych zezwoleń,
przygotowywanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie zakazu lub utrzymywania pszczół określonej linii,
	przygotowanie projektu uchwały Sejmiku dotyczącej określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej corocznie pod uprawy maku lub konopi, mając na uwadze zagrożenie narkomanią, zapotrzebowanie na surowce pochodzące z tych upraw oraz tradycję upraw maku i konopi włóknistych na terenie województwa,
	wydawanie i cofanie zezwoleń na skup maku lub konopi włóknistych

         b) Zespół ds. rolnictwa, restrukturyzacji i modernizacji obszarów wiejskich:	
	przygotowywanie projektu zezwolenia na wprowadzenie technologii chowu zwierząt dotychczas nie stosowanych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

programowanie działań i przedsięwzięć mających na celu osiągnięcie wyższej konkurencyjności produkcji rolniczej oraz podnoszenie poziomu cywilizacyjnego terenów wiejskich, współdziałanie ze służbami rządowymi i samorządem rolniczym jak również instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz rolnictwa i rozwoju terenów wiejskich w tworzeniu programów modelujących rolnictwo i gospodarkę żywnościową oraz przemiany ekonomiczno – społeczne,
promowanie rozwiązań organizacyjnych zmierzających do tworzenia warunków wielokierunkowej integracji gospodarczej w obszarach wiejskich, głównie rozwoju rolniczych usług specjalistycznych, jak również działalności gospodarczej poza rolnictwem,
udział w opracowywaniu programów mających na celu tworzenie miejsc pracy 
i alternatywnych źródeł dochodu ludności wiejskiej, udział w budowie strategii regionalnej oraz programów operacyjnych dla rozwoju terenów wiejskich.
przygotowanie i organizacja Konkursu Przedsięwzięć Odnowy Wsi Województwa Śląskiego:
	przyjmowanie i ocena wniosków,

wybór projektów do dofinansowania,
przygotowanie i podpisywanie umów,
przyjmowanie i rozliczanie projektów składanych w ramach odnowy wsi, 
	przygotowanie i organizacja konkursów ofert w ramach wdrażania „Programu aktywizacji gospodarczej oraz zachowania dziedzictwa kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko -  Częstochowskiej – OWCA plus”,



	stanowisko ds. grup producentów rolnych, organizacji i statystyki

	przygotowanie projektów wszystkich dokumentów związanych z rejestracją grup producentów rolnych i ich związków jak również prowadzenie w imieniu Marszałka nadzoru nad działalnością tych grup, prowadzenie rejestru grup,

sporządzanie projektów decyzji Marszałka w sprawach wstępnego uznania grup producentów owoców i warzyw, chmielu, tytoniu oraz suszu paszowego, zmian do zatwierdzonego planu dochodzenia do uznania tych grup za organizacje producentów, uznania organizacji producentów i ich zrzeszeń – w tym ponadnarodowych, oraz cofnięcia tego uznania, 
prowadzenie w imieniu Marszałka kontroli w zakresie spełniania obowiązujących warunków i wymogów jak również informowanie ministra właściwego do spraw rynków rolnych oraz organy Agencji Rynku Rolnego i Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

  3) Referat Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych i odnowy wsi (TW FG)
         a) Zespół księgowo finansowy:
	wykonywanie prac związanych z obsługą Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych:

	merytoryczna kontrola otrzymywanych decyzji na wyłączenie gruntów rolnych 
z produkcji,

rejestrowanie płatników i prowadzenie baz danych,
aktualizacja przedmiotowych danych,
przygotowywanie korespondencji, zawiadomień, upomnień w stosunku do osób uchylających się od obowiązku uiszczania opłat,
ściąganie należności z tytułu opłat za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji na drodze postępowania egzekucyjnego,
sporządzanie bilansu oraz niezbędnej sprawozdawczości finansowej w zakresie gromadzenia i wydatkowania środków FOGR, bieżąca analiza przychodów 
i wydatków Funduszu,
przekazywanie 20% zgromadzonych przychodów terenowego funduszu na rachunek Funduszu Centralnego w terminie 15 dni po zakończeniu każdego kwartału.
	określanie zasad i ustalanie trybu umarzania wierzytelności oraz udzielania ulg w spłacie należności terenowego FOGR:

	umarzanie należności w całości lub w części,

odraczanie terminu płatności,
rozkładanie należności na raty.
	przygotowanie projektów uchwał Sejmiku w sprawie zaliczenia niektórych gmin do innego, niż dotychczas, okręgu podatkowego oraz ustalenia wykazu miejscowości uznawanych 
za tereny górskie.


          b) Zespół ds. ochrony gruntów i odnowy wsi
	określanie zasad i trybu postępowania w sprawach związanych z wydatkowaniem środków FOGR w Województwie:

	przyjmowanie wniosków o dofinansowanie ze środków FOGR,

komisyjna kwalifikacja przedmiotowych wniosków w terenie,
analiza zakwalifikowanych wniosków i przedkładanie Zarządowi propozycji podziału środków przewidzianych w rzeczowym planie wydatków,
opracowanie rzeczowego planu wydatków,
komisyjne odbieranie robót,
wypłata środków za zrealizowane zadania zgodnie z ustawą.

	przygotowanie i organizacja Konkursu Piękna Wieś Województwa Śląskiego

	przyjmowanie zgłoszeń,

wizje terenowe
wybór laureatów,
oficjalne zamknięcie konkursu, wręczenie nagród

        c) Zespół ds. zagospodarowania przestrzennego, leśnictwa i łowiectwa
	przygotowanie projektów opinii i decyzji w sprawach dotyczących przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne.

opracowywanie dla Zarządu dokumentu określającego terminy zakończenia zbiorów roślin uprawnych, niezbędnego do rozstrzygnięć w sprawach odszkodowań za straty wyrządzone przez zwierzynę leśną,
przygotowywanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie określenia warunków, czasu 
i sposobu ograniczenia populacji zwierząt, 
prowadzenie rejestru polowań wykonywanych przez cudzoziemców oraz skracanie okresów polowań na terenie województwa,
przygotowywanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie podziału obszarów, na których istnieją warunki do prowadzenia łowiectwa, na obwody łowieckie oraz zmiany granic tych obwodów.


        d) Zespół ds. nadzoru nad Śląskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego (ŚODR), organizacji i statystyki
              - nadzór  nad  statutową  i  finansową  działalnością  Śląskiego  Ośrodka  Doradztwa    Rolniczego, 
               a w szczególności:
	realizacją zatwierdzonych przez Sejmik Województwa rocznych planów rzeczowo – finansowych,

kontrola działalności finansowej i merytorycznej ŚODR.
	sporządzanie rocznych sprawozdań do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

	z realizacji inwestycji w zakresie dróg gminnych na obszarach wiejskich /RRW-14/,

z realizacji inwestycji w zakresie dróg powiatowych /RRW-15/.
-  sporządzanie innych sprawozdań, 
-  obsługa oprogramowania finansowo – księgowego „Dysponent” w zakresie umów realizowanych   w Wydziale,
-  Organizacja i obsługa seminariów, szkoleń, konferencji,
-  Działania związane z rozwojem produkcji i zbytu produktów rolnych,
- Sporządzanie harmonogramów zamówień publicznych realizowanych przez Wydział oraz  dokonywanie stosownych zmian w tym harmonogramie.
-  Zbieranie i aktualizacja informacji w zakresie przepisów prawnych dotyczących rolnictwa i jego otoczenia,
 
  4) Referat gospodarki wodnej (TW ZW)
a) Zespół ds. nadzoru nad Śląskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach (ŚZMiUW)
	nadzór nad statutową i finansową działalnością Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach, a w szczególności:

	realizacja zatwierdzonych przez Marszałka rocznych planów rzeczowo – finansowych,

kontrola działalności finansowej i merytorycznej ŚZMiUW.
	udział we wdrażaniu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w zakresie nadzoru nad Śląskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach,

nadzór nad współdziałaniem ŚZMiUW z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej,
współpraca z Wydziałem Rozwoju Regionalnego w zakresie wdrażania SPO „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich” Działanie 2.5 Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi w zakresie merytorycznej oceny wniosków o dofinansowanie zadań przygotowanych przez ŚZMiUW w Katowicach,
nadzór nad działalnością związków spółek wodnych z siedzibami na terenie województwa śląskiego w zakresie przewidzianym ustawą – Prawo wodne,
prowadzenie spraw związanych z zagadnieniami gospodarowania wodami, w szczególności związanych z Programem małej retencji dla woj. śląskiego

   5) Referat wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (TW PR)
       Kierownik Referatu Wdrażania:
	kieruje pracą Referatu  Wdrażania,

prowadzi nadzór nad prawidłowym i terminowym wykonywaniem zadań zgodnie 
z obowiązującymi procedurami i przepisami,
akceptuje przygotowane przez pracowników referatu projektów umów/decyzji w trybie KPA,
zatwierdza sporządzone przez pracowników referatu IUP/IUS,
akceptuje rozpatrzone przez pracowników referatu RIUP/IUS.

a) Zespół ds. wdrażania
	informowanie potencjalnych beneficjentów o zasadach i trybie naboru wniosków,

przygotowanie naboru wniosków o przyznanie pomocy,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
przyjmowanie kontrola administracyjna wniosków o przyznanie pomocy,
dokonywanie wyboru projektów do finansowania, zgodnie z zasadami programu na podstawie pozytywnej kontroli administracyjnej,
przygotowywanie projektów umów/decyzji w trybie KPA na podpis Marszałka,
gromadzenie i  przechowywanie dokumentacji związanej z obsługą wniosków beneficjentów,
prowadzenie rejestru umów z beneficjentami i przesyłanie danych do ARiMR,
współpraca przy przygotowywaniu raportów ewaluacyjnych,
rozpatrywanie odwołań odnoszących się do sposobu rozpatrzenia wniosków o dofinansowanie realizacji projektów,
przeciwdziałanie nieprawidłowościom w realizacji działań, wykrywanie tych nieprawidłowości   i informowanie właściwych instytucji o ich wystąpieniu,
wprowadzanie danych do systemu informatycznego,
sporządzanie IUP/IUS,
rozpatrywanie IUP/IUS przekazywanych z referatu autoryzacji płatności PROW.

.
6) Referat  ds. obsługi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (TW PO)
      Kierownik Referatu ds. obsługi PROW:
	kieruje pracą Referatu  ds. obsługi,

prowadzi nadzór nad prawidłowym i terminowym wykonywaniem zadań zgodnie 
z obowiązującymi procedurami i przepisami,
parafowanie przygotowanych przez pracowników referatu sprawozdań, rocznego planu komunikacyjnego oraz wniosków aplikacyjnych i płatność w ramach Pomocy Technicznej PROW 
zatwierdza sporządzone przez pracowników referatu IUP/IUS,
akceptuje rozpatrzone przez pracowników referatu RIUP/IUS

  a) Zespół informacji, promocji  i Pomocy Technicznej  
	przygotowanie wniosków o pomoc techniczną w ramach PROW,

współpraca przy przygotowywaniu raportów ewaluacyjnych,
przechowywanie i udostępnianie Instytucji Zarządzającej oraz właściwym organom krajowym Unii Europejskiej dokumentów związanych z wykonywaniem zadań instytucji wdrażającej,
zapewnienie powszechnego dostępu do informacji o możliwościach uzyskania wsparcia 
w ramach PROW,
koordynacja działań promocyjnych dotyczących PROW na terenie Województwa,
inicjowanie i realizacja dodatkowych działań promocyjnych na szczeblu regionalnym,
współpraca z Instytucją Zarządzającą, Agencją płatniczą, Jednostką Koordynującą i innymi instytucjami zaangażowanymi we wdrażanie PROW w zakresie działań informacyjnych 
i promocyjnych (wymiana informacji, wspólne przedsięwzięcia rozpowszechnianie informacji nt. programów strukturalnych, współfinansowanych przez Unię Europejską.),
dostarczanie i upowszechnianie informacji o realizowanych w ramach PROW projektach,
dostarczanie i upowszechnianie informacji o funduszach, z których środków finansowane 
są projekty,
dbałość o dostępność materiałów informacyjnych i wniosków aplikacyjnych w Instytucjach Wdrażających na terenie Województwa
sporządzanie IUP/IUS,
rozpatrywanie IUP/IUS przekazanych z referatu kontroli Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
przygotowanie i przekazanie Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi planu rocznego (rocznego planu komunikacyjnego) w zakresie informowania o Programie,

b) Samodzielne stanowisko ds. monitoringu, sprawozdawczości  
	pracownicy komórki raportują bezpośrednio Zastępcy Dyrektora,

	monitorowanie realizacji wdrażanych działań oraz przygotowywanie sprawozdań 
na potrzeby Instytucji Zarządzającej i Agencji Płatniczej ,

gromadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z obsługa wniosków beneficjentów,
wprowadzanie danych do systemu informatycznego,
współpraca przy przygotowywaniu raportów ewaluacyjnych,
wykrywanie i przeciwdziałanie nieprawidłowościom oraz informowanie o ich wystąpieniu zgodnie z przyjętymi procedurami o ich zaistnieniu zgodnie z przyjętymi procedurami,
realizacja zadań w zakresie sprawozdawczości w ramach SW.
	sporządzanie IUP/IUS,

rozpatrywanie IUP/IUS przekazanych z referatu kontroli Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
 
 7) Referat autoryzacji płatności Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (TW PP)
      Kierownik Referatu autoryzacji płatności:
	kieruje pracą Referatu  autoryzacji płatności,

prowadzi nadzór nad prawidłowym i terminowym wykonywaniem zadań zgodnie 
z obowiązującymi procedurami i przepisami,
dokonuje autoryzacji płatności,
zatwierdza sporządzone przez pracowników referatu IUP/IUS,
akceptuje rozpatrzone przez pracowników referatu RIUP/IUS.
   a) Zespół ds. płatności
	przyjmowanie i kontrola administracyjna wniosków o płatność,

przygotowywanie oraz przekazywanie Agencji Płatniczej dokumentów i informacji niezbędnych do dokonania wypłaty środków dla beneficjentów,
ocena prawidłowości przeprowadzania przez beneficjentów postępowań o udzielenie zamówień publicznych w zakresie realizowanych robót, dostaw i usług w ramach PROW 2007-2013 z Ustawą  Prawo zamówień publicznych,
wybór wniosków do kontroli na miejscu oraz kontroli po zakończeniu projektu zgodnie 
z Rozporządzeniem Komisji ustanawiającym szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia (WE) nr 1698/2005 w odniesieniu do wprowadzania procedur kontroli, jak również wzajemnej zgodności w odniesieniu do środków wsparcia rozwoju obszarów wiejskich, 
gromadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z obsługą wniosków beneficjentów,
przeciwdziałanie, wykrywanie i informowanie Agencji Płatniczej oraz upoważnionych organów kontrolnych o nieprawidłowościach,
współpraca przy przygotowywaniu raportów ewaluacyjnych,
sporządzanie planów wydatków i monitorowanie wykorzystania środków dla działań wdrażanych
sporządzanie IUP/IUS,
rozpatrywanie IUP/IUS przekazanych z Referatu wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 8) Referat kontroli Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (TW PK) 
       Kierownik Referatu kontroli:
kieruje pracą Referatu kontroli,
akceptowanie Rocznego Planu Kontroli,
prowadzi nadzór nad prawidłowym i terminowym wykonywaniem zadań zgodnie 
z obowiązującymi procedurami i przepisami,
zatwierdza sporządzone przez pracowników referatu IUP/IUS,
akceptuje rozpatrzone przez pracowników referatu RIUP/IUS.
   a) Zespół ds. kontroli
	przeprowadzanie kontroli projektów wytypowanych do kontroli,

przeprowadzenie wizytacji w miejscu w ramach kontroli administracyjnych,
sporządzanie Rocznego Planu Kontroli dla działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 wdrażanych przez Samorząd Województwa,
	ocena prawidłowości przeprowadzania przez beneficjentów postępowań o udzielenie zamówień publicznych w zakresie realizowanych robót, dostaw i usług w ramach PROW 2007-2013 z Ustawą  Prawo zamówień publicznych,
	przeciwdziałanie, wykrywanie i informowanie Agencji Płatniczej oraz upoważnionych organów kontrolnych o nieprawidłowościach,

gromadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z realizacją kontroli 
u beneficjentów, 
udzielanie wszelkich informacji niezbędnych Agencji Płatniczej do prowadzenia postępowania windykacyjnego,
współpraca przy przygotowywaniu raportów ewaluacyjnych,
sporządzanie IUP/IUS,
rozpatrywanie IUP/IUS przekazywanych z referatu ds. obsługi  PROW. 

   9) Stanowisko ds. kancelaryjnych PROW (TW PS)
ewidencjonowanie pism przychodzących i wychodzących w ramach PROW,
przyjmowanie i ewidencjonowanie wniosków o dofinansowanie realizacji Projektu 
w ramach PROW,
prowadzenie rejestru odwołań i wniosków w ramach PROW,
kontrolowanie terminowości załatwiania spraw realizowanych w ramach PROW,
przygotowanie korespondencji do wysyłki w ramach PROW,
prowadzenie ewidencji i oznakowań środków trwałych oraz wyposażenia wraz z bieżącą aktualizacją tej ewidencji zakupionych w ramach PROW,
prowadzenie kart pojazdu i rozliczanie samochodu.

  10) Regionalny Sekretariat  Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (TW KS)
	identyfikacja i analiza możliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz przekazanie informacji na ich temat,

wymiana wiedzy oraz ocena polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich,
ułatwianie kontaktów między członkami Sieci,
przygotowanie programów szkoleniowych dla lokalnych grup działania w procesie tworzenia,
rozpowszechnianie informacji dotyczących dostępnych instrumentów i działań dotyczących rozwoju obszarów wiejskich,
wspieranie współpracy międzyterytorialnej i transnarodowej,
wspieranie współpracy międzyinstytucjonalnej,
rozpowszechnianie informacji dotyczących dostępnych instrumentów i działań wspierających rozwój obszarów wiejskich (inne fundusze),
organizacja i wymiana doświadczeń oraz know-how,
transfer dobrych praktyk oraz projektów innowacyjnych.

   11) Referat ds. zrównoważonego rozwoju obszarów zależnych od rybactwa
         Kierownik Referatu kontroli:
	kieruje pracą Referatu ds. zrównoważonego rozwoju obszarów zależnych od rybactwa,

prowadzi nadzór nad prawidłowym i terminowym wykonywaniem zadań zgodnie 
z obowiązującymi procedurami i przepisami,

	Zespół ds. wdrażania, sprawozdawczości i monitoringu

	informowanie potencjalnych beneficjentów o zasadach i trybie naboru wniosków,

przygotowanie naboru wniosków o przyznanie pomocy,
przyjmowanie kontrola administracyjna wniosków o przyznanie pomocy,
dokonywanie wyboru projektów do finansowania, zgodnie z zasadami programu 
na podstawie pozytywnej kontroli administracyjnej,
przygotowywanie projektów umów/decyzji w trybie KPA,
gromadzenie i  przechowywanie dokumentacji związanej z obsługą wniosków beneficjentów,
prowadzenie rejestru umów z beneficjentami i przesyłanie danych do ARiMR,
współpraca przy przygotowywaniu raportów ewaluacyjnych,
rozpatrywanie odwołań odnoszących się do sposobu rozpatrzenia wniosków 
o dofinansowanie realizacji projektów,
przeciwdziałanie nieprawidłowościom w realizacji działań, wykrywanie tych nieprawidłowości i informowanie właściwych instytucji o ich wystąpieniu,
przygotowanie wniosków o pomoc techniczną w ramach PO RYBY,
współpraca przy przygotowywaniu raportów ewaluacyjnych,
przechowywanie i udostępnianie Instytucji Zarządzającej oraz właściwym organom krajowym Unii Europejskiej dokumentów związanych z wykonywaniem zadań instytucji wdrażającej,
zapewnienie powszechnego dostępu do informacji o możliwościach uzyskania wsparcia 
w ramach PO RYBY,
koordynacja działań promocyjnych dotyczących PO RYBY na terenie Województwa,
inicjowanie i realizacja dodatkowych działań promocyjnych na szczeblu regionalnym,
współpraca z Instytucją Zarządzającą, Agencją płatniczą, Jednostką Koordynującą i innymi instytucjami zaangażowanymi we wdrażanie PO RYBY w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych (wymiana informacji, wspólne przedsięwzięcia rozpowszechnianie informacji nt. programów strukturalnych, współfinansowanych przez Unię Europejską.),
dostarczanie i upowszechnianie informacji o realizowanych w ramach PO RYBY projektach,
dostarczanie i upowszechnianie informacji o funduszach, z których środków finansowane są projekty,
dbałość o dostępność materiałów informacyjnych i wniosków aplikacyjnych w Instytucjach Wdrażających na terenie Województwa
	wprowadzanie danych do systemu informatycznego,

	Zespół ds. płatności

	przyjmowanie i kontrola administracyjna wniosków o płatność,

przygotowywanie oraz przekazywanie Agencji Płatniczej dokumentów i informacji niezbędnych do dokonania wypłaty środków dla beneficjentów,
gromadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z obsługą wniosków beneficjentów,
przeciwdziałanie, wykrywanie i informowanie Agencji Płatniczej oraz upoważnionych organów kontrolnych o nieprawidłowościach,
współpraca przy przygotowywaniu raportów ewaluacyjnych,
sporządzanie planów wydatków i monitorowanie wykorzystania środków dla działań wdrażanych.

	Zespół ds. kontroli

	przeprowadzanie kontroli projektów wytypowanych do kontroli,

przeprowadzenie wizytacji w miejscu w ramach kontroli administracyjnych,
sporządzanie Rocznego Planu Kontroli dla działań PO RYBY wdrażanych przez Samorząd Województwa,
przeciwdziałanie, wykrywanie i informowanie Agencji Płatniczej oraz upoważnionych organów kontrolnych o nieprawidłowościach,
gromadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z realizacją kontroli 
u beneficjentów, 
udzielanie wszelkich informacji niezbędnych Agencji Płatniczej do prowadzenia postępowania windykacyjnego,
współpraca przy przygotowywaniu raportów ewaluacyjnych

   12) Samodzielne stanowisko d/s. planowania i budżetu
prowadzenie spraw związanych z planem finansowym Wydziału:
	przygotowywanie propozycji planów zadań i ich finansowania,

przygotowywanie okresowych harmonogramów dochodów i wydatków budżetowych, przychodów i rozchodów,
sporządzanie okresowych sprawozdań z wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych, przychodów i rozchodów,
przygotowywanie wniosków w sprawach przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej,
bieżąca analiza realizacji planu finansowego w zakresie zadań realizowanych przez Wydział Terenów Wiejskich,
obsługa oprogramowania finansowo – księgowego „Dysponent” w zakresie umów realizowanych w Wydziale.

20. § 62 otrzymuje brzmienie

§ 62

Poczta wpływająca do Urzędu jest przyjmowana wyłącznie w kancelarii ogólnej z wyjątkiem ofert składanych w trakcie postępowań o zamówienia publiczne oraz wniosków o dofinansowanie w ramach prowadzonych naborów RPO WSL, związanych z wyborem do dofinansowania.
Poczta wpływająca do Urzędu jest przekazywana do Wydziału Informatyki i Administracji, za prawidłowy obieg tej korespondencji odpowiada Dyrektor Wydziału Informatyki i Administracji.

21.    Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 5 do Regulaminu Organizacyjnego.

§ 2.

Przyjmuje się tekst jednolity  Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, z uwzględnieniem zmian określonych w §1 oraz zmian wprowadzonych uchwałą                        nr 2205/298/III/2009 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 28 sierpnia 2009 roku, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Traci moc § 2 uchwały Zarządu Województwa Śląskiego Nr  1990/290/III/2009  z dnia 30 lipca 2009 roku przyjmujący tekst jednolity Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.
§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Śląskiego.

§ 5.

Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia .
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