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Uchwała Nr 38/568/17/V 
Zarządu Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego 

z dnia 26 czerwca 2017 r.  
w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urz ędu Marszałkowskiego 

Województwa Warmi ńsko – Mazurskiego w Olsztynie 
stanowi ącym zał ącznik do uchwały Nr 14/161/17/V Zarz ądu Województwa 

Warmińsko – Mazurskiego z dnia 28 lutego 2017 r. 
 
 

 Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486 z późn. zm.) uchwala si ę, co następuje: 

 
§ 1 

 
W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – 
Mazurskiego w Olsztynie stanowiącym załącznik do uchwały Nr 14/161/17/V Zarządu 
Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 28 lutego 2017 r.  z późn. zm. wprowadza 
się następujące zmiany: 
 
1) w § 22 w ust. 3 dotychczasowy pkt 9 otrzymuje brzmienie: 

„9)  prowadzenie ewidencji umów cywilnoprawnych (zlecenia i o dzieło) zawartych   
 z osobami fizycznymi;”; 

 
2) w § 26: 
 a) w ust. 7 dotychczasowy pkt 15 otrzymuje brzmienie: 

„15) współpraca w realizacji kontroli krzyżowych Programu i kontroli krzyżowych 
horyzontalnych.”, 

 b) w ust. 8 dotychczasowy pkt 14 otrzymuje brzmienie: 
 „14) przeprowadzanie pierwszego etapu kontroli krzyżowych Programu oraz 

pierwszego etapu kontroli krzyżowych horyzontalnych.”, 
 c) dotychczasowy ust. 9 otrzymuje brzmienie: 
 „9) Do zadań Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego  należy  

w szczególności:   
1) monitorowanie sytuacji społeczno-ekonomicznej województwa; 
2) tworzenie zasobów informacji o województwie dla potrzeb analiz 

ekonomicznych, cyklicznych i doraźnych ocen oraz strategii rozwoju 
województwa; 

3) koordynowanie monitorowania postępów realizacji strategii rozwoju 
województwa warmińsko-mazurskiego i przygotowywanie raportów z jej 
realizacji; 

4) zapewnienie ewaluacji strategii rozwoju społeczno-gospodarczego 
województwa; 

5) organizacja i obsługa platform dyskusyjnych w obszarze rozwoju 
regionalnego; 

6) pełnienie funkcji sekretariatu Komitetu Monitorującego realizację strategii 
rozwoju województwa; 

7) monitorowanie oddziaływania interwencji funduszy strukturalnych na sytuację 
społeczno-gospodarczą regionu; 

8) współpraca z urzędami i instytucjami w zakresie statystyki, badań i ewaluacji; 
9) przygotowanie planów ewaluacji obejmujących różne etapy wdrażania RPO 

WiM 2014-2020; 
10) zapewnienie ewaluacji RPO WiM 2014-2020; 
11) przedkładanie wyników ewaluacji wraz z rekomendacjami Zarządowi 

Województwa oraz Komitetowi Monitorującemu RPO WiM 2014-2020 oraz 
upublicznianie jej wyników; 
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12) monitorowanie wdrożenia rekomendacji badań ewaluacyjnych; 
13) współpraca z administracją rządową przy wykonywaniu ewaluacji 

horyzontalnychi krajowych programów operacyjnych; 
14) sporządzanie i realizacja (zgodnie z decyzją o dofinansowaniu) wniosku  

o dofinansowanie w ramach Pomocy Technicznej RPO WiM 2014-2020  
w części ewaluacji oraz przygotowywanie  wniosków o płatność w tym 
zakresie.”; 

 
3)  w § 27 w ust. 8 w pkt 2 lit. f otrzymuje brzmienie: 

„f) współpraca w realizacji kontroli krzyżowych Programu i kontroli krzyżowych 
horyzontalnych.”; 

 
4) w § 28: 
 a) w ust. 3 dotychczasowy pkt 16 otrzymuje brzmienie: 

„16) współpraca w realizacji kontroli krzyżowych Programu i kontroli krzyżowych 
horyzontalnych;”, 

 b) w ust. 5 dotychczasowy pkt 11 otrzymuje brzmienie: 
 „11) współpraca w realizacji kontroli krzyżowych Programu i kontroli krzyżowych  

horyzontalnych.”, 
 c) w ust. 6 dotychczasowy pkt 16 otrzymuje brzmienie: 
 „16) współpraca w realizacji kontroli krzyżowych Programu i kontroli krzyżowych  

horyzontalnych;”, 
 d) w ust. 7 dotychczasowy pkt 16 otrzymuje brzmienie: 
 „16) współpraca w realizacji kontroli krzyżowych Programu i kontroli krzyżowych  

horyzontalnych;”, 
 e) w ust. 8 dotychczasowy pkt 16 otrzymuje brzmienie: 
 „16) współpraca w realizacji kontroli krzyżowych Programu i kontroli krzyżowych  

horyzontalnych.”; 
 
5) w § 33 w ust. 7 dotychczasowy pkt 11 otrzymuje brzmienie: 

„11) współpraca w realizacji kontroli krzyżowych Programu i kontroli krzyżowych  
horyzontalnych.”; 

 
6) w § 37: 

a) w ust. 3 w pkt 12 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 13 w brzmieniu: 
„13) współpraca w realizacji kontroli krzyżowych Programu i kontroli krzyżowych  

horyzontalnych.”, 
b) w ust. 4 w pkt 10 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 11 w brzmieniu: 

„11) współpraca w realizacji kontroli krzyżowych Programu i kontroli krzyżowych  
horyzontalnych.”. 

 
§ 2 

 
Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego.  

 
§ 3 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.       

 

   

Przewodnicz ący Zarz ądu 
       Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego 

               Gustaw Marek Brzezin  
 


