
 
 

UCHWAŁA Nr 1099/273/17 
Zarządu Województwa Pomorskiego  

z dnia 5 października 2017 roku 
 

 
w sprawie ustalenia terminu złożenia przez Lokalne Grupy Działania 
sprawozdania z realizacji Lokalnych Strategii Rozwoju za pierwszy rok 
realizacji LSR, tj. rok 2016  
 
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 486, z późn. 
zm.

1
), w związku z art.5 ust.4 i 5 oraz art. 7 ust. 2 pkt1) ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów 

wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  (j.t. Dz. U. 2017 r., poz. 562, z późn. zm.

2
) oraz art. 6 ust.1 pkt 2), art. 6 ust. 2 

oraz art.26 ust. 2 pkt 2) ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem 
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz.U z 2015 r., poz. 1358, z późn. zm

3
), uchwala się co następuje 

 
§ 1. Ustala się termin złożenia przez Lokalne Grupy Działania sprawozdania z realizacji 

Lokalnych Strategii Rozwoju za pierwszy rok realizacji LSR, tj. za rok 2016 nie później niż 31 
października 2017 r.  
  

§ 2. Formularz sprawozdania z realizacji LSR stanowi Załącznik do niniejszej Uchwały.  
 
§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Programów Rozwoju 

Obszarów Wiejskich. 
 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948 i 2260, z 2017 r. poz. 730 i 935. 

2
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 624, 892, 935 i 1475. 

3
 Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1203 i 1948. 



UZASADNIENIE 

 
Zgodnie z art. 5 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów 

wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zwanej dalej 
„Ustawą” oraz art. 6 ust.1 pkt 2) oraz art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu 
zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i 
Rybackiego, zwanej dalej „Ustawą PO RYBY”, samorząd województwa wykonuje, jako instytucja 
pośrednicząca, zadania z zakresu wsparcia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.  
 

Samorząd województwa pomorskiego zawarł z Lokalnymi Grupami Działania umowy o 
warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. § 5 ust.1 
tej umowy określa obowiązki LGD, w tym – w zakresie monitorowania i ewaluacji realizacji LSR - 
składanie Zarządowi Województwa „rocznego” sprawozdania z realizacji lokalnych strategii rozwoju, o 
czym mowa w § 5 ust. 1 pkt 23 lit. c) umowy. Zgodnie z zapisami § 5 ust. 1 pkt 23 lit. c) umowy, 
sprawozdania składa się do ostatniego dnia lutego za rok poprzedni, na formularzu udostępnionym 
przez Zarząd Województwa, a w przypadku pierwszego roku realizacji LSR – w terminie wskazanym 
przez Zarząd Województwa.  
 

Pismem Nr ROW.wrt.514.2.2017 z dnia 18 sierpnia 2017 r., Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
przekazał samorządom województw Wytyczną nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii 
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020 wraz z formularzem sprawozdania z realizacji LSR. Wytyczna została zatwierdzona 
Uchwałą Nr 1098/273/17 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 5 października 2017 r.  

W ww. piśmie z dnia 18 sierpnia 2017 r., Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wskazał, iż termin 
złożenia sprawozdania z realizacji LSR za pierwszy rok jej realizacji nie może być późniejszy niż 
koniec października 2017 r. Analogiczny termin wskazał Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej w piśmie Nr DR.LSR.702.15.2017.TJ/SM PW-20739 z dnia 29 sierpnia 2017 r.  
 

Zgodnie z zapisami art. 7 Ustawy oraz art. 26 Ustawy PO RYBY, instytucja zarządzająca 
sprawuje nadzór nad instytucjami pośredniczącymi w zakresie wykonywania zadań instytucji 
zarządzającej i w ramach nadzoru może wydawać wytyczne i polecenia.  

 
W związku z powyższym ustala się termin złożenia przez Lokalne Grupy Działania 

sprawozdania z realizacji Lokalnych Strategii Rozwoju za pierwszy rok realizacji LSR, tj. rok 2016 nie 
później niż 31 października 2017 r. Formularz sprawozdania stanowi Załącznik do niniejszej 
Uchwały i zostanie udostępniony na stronie www.dprow.pomorskie.eu.  
 

 Mając powyższe na uwadze powyższe, podjęcie uchwały jest uzasadnione. 

 

http://www.dprow.pomorskie.eu/

