
Uchwała Nr 66/1096/16/V 
Zarządu Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego 

z dnia 12 grudnia 2016 r.  
w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urz ędu Marszałkowskiego 

Województwa Warmi ńsko – Mazurskiego w Olsztynie 
stanowi ącym zał ącznik do uchwały Nr 41/664/16/V Zarz ądu Województwa 

Warmińsko – Mazurskiego z dnia 19 lipca 2016 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) uchwala si ę, co następuje: 

 
 

§ 1 
 
W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – 
Mazurskiego w Olsztynie stanowiącym załącznik do uchwały Nr 41/664/16/V Zarządu 
Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 19 lipca 2016 r.  z późn. zm. wprowadza się 
następujące zmiany: 
 
1) w § 12 w ust. 1 skreśla się pkt 26; 
 
2) w § 15 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 
 „6. Do zadań Biura Regionalnego w Elbl ągu  należy w szczególności: 

1) wykonywanie zadań Departamentów określonych w szczegółowej strukturze 
organizacyjnej Biura Regionalnego z zakresu: 

 a) ochrony środowiska, 
 b) polityki społecznej, 
 c) geodezji i kartografii, 
 d) geologii, 
 e) kontroli wewnętrznej i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, 
 f)  udzielania informacji o dostępnych programach i funduszach europejskich; 
 2) działania na rzecz aktywizacji, rozwoju i promocji Zalewu Wiślanego, Kanału 

Elbląskiego, Międzynarodowych Dróg Wodnych E40 i E70; 
 3) współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie oświaty, kultury 

i sportu; 
 4) współpraca z instytucjami wdrażającymi i zarządzającymi funduszami unijnymi, 

grantami transgranicznymi i międzynarodowymi.”; 
 
3)  skreśla się § 47; 

 
4)  załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie: 
 
a)  w okresie od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały do dnia 31 grudnia 2016 r.  
     otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, 
b) z dniem 1 stycznia 2017 r. otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2  
 do niniejszej uchwały. 
 
 

 
 



§ 2 
 

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego.  

 
 

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 16 grudnia 2016 r. 

 
 
 

 
Przewodnicz ący Zarz ądu 

       Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego 
               Gustaw Marek Brzezin  

 
 


