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Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 3 kwietnia 
2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sekto-
ra rybackiego z  udziałem Europejskiego Funduszu 
Rybackiego (Dz. U. Nr 72, poz. 619 i Nr 157, poz. 1241) 
zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi z dnia 29 września 2009 r. w sprawie warunków 
i  sposobu wykonywania zadań instytucji zarządzają-
cej  przez samorząd województwa (Dz.  U. Nr  162, 
poz. 1291) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 2: 

a)  w pkt 5 lit. a otrzymuje brzmienie: 

„a)  pisemne informacje o pomocy pobranej nie-
należnie lub pomocy wykorzystanej nie-
zgodnie z  przeznaczeniem, o  której mowa 
w  art.  27 ustawy z  dnia 3 kwietnia 2009  r. 
o  wspieraniu zrównoważonego rozwoju 
sektora rybackiego z udziałem Europejskie-
go Funduszu Rybackiego, zwanej dalej 
„ustawą”, w  zakresie niezbędnym do do-
chodzenia zwrotu tej pomocy,”, 

b) dodaje się pkt 8 w brzmieniu: 

„8)  sporządza i przekazuje Agencji poświadcze-
nie kwalifkowalności poniesionych wydat-
ków w ramach osi priorytetowej 4.”; 

2) § 3 otrzymuje brzmienie: 

„§ 3.  Informacje o programie operacyjnym, w tym 
terminy przyjmowania wniosków o dofinan-
sowanie, samorząd województwa podaje do 
publicznej wiadomości, w  szczególności 
umieszczając je na stronie internetowej ad-
ministrowanej przez samorząd województwa 
oraz bezpośrednio w  siedzibie samorządu 
województwa.”; 

3) w § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.  Dokumentacja, o której mowa w § 2 pkt 7, jest 
przechowywana w sposób i w terminie okreś- 
lonym w  art.  87 rozporządzenia Rady (WE) 
nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie 
Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. Urz. 
UE L 223, str. 1, z późn. zm.).”; 

4) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1.  Samorząd województwa realizuje zadania, 
o których mowa w § 2 pkt 2, zgodnie z proce-
durami opracowanymi przez samorząd woje-
wództwa w  porozumieniu z  instytucją zarzą-
dzającą.”. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 4 listopada 2011 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu wykonywania zadań instytucji zarządzającej 
przez samorząd województwa

1)  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem admini-
stracji rządowej — rybołówstwo, na podstawie § 1 ust. 2 
pkt  4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z  dnia 
16 listopada 2007  r. w  sprawie szczegółowego zakresu 
działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, 
poz. 1599).
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