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DZIENNIK URZĘDOWY
Ministra Rozwoju
Warszawa, dnia 14 września 2016 r.
Poz. 44
ZARZĄDZENIE Nr 46
MINISTRA ROZWOJU1)
z dnia 8 września 2016 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program
Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020

Na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji
programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020
(Dz. U. z 2016 r. poz. 217) zarządza się, co następuje:
§ 1. W zarządzeniu Nr 18 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 4 marca 2015 r.
w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020
(Dz. Urz. Min. Inf. i Roz. poz. 19) wprowadza się następujące zmiany:
1) wprowadzony w § 2 ust. 1 pkt 1 zarządzenia skrót: „PO PW” zastępuję się skrótem:
„POPW”, który zostaje zastosowany w całym zarządzeniu;
2) w § 3 w ust. 1 w pkt 1 w lit. b po tiret piątym dodaje się tiret szóste w brzmieniu:
„- Instytucji ds. koordynacji wdrożeniowej Umowy Partnerstwa w zakresie 16
Regionalnych Programów Operacyjnych,”;
3) § 3 ust. 1 pkt 1 lit. e otrzymuje brzmienie:
„e) przedstawiciel ministra właściwego do spraw transportu, ze względu na zakres POPW,”;
4) § 3 ust. 1 pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie:
1)

Minister Rozwoju kieruje działem administracji rządowej – rozwój regionalny, na podstawie §1 ust. 2 pkt 2
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania
Ministra Rozwoju (Dz. U. poz. 1895 oraz z 2016 r. poz. 1359).
Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217) minister właściwy do
spraw rozwoju regionalnego jest Instytucją Zarządzającą Programem Operacyjnym Polska Wschodnia 2014-2020.
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„a) po jednym przedstawicielu każdej z ogólnopolskich organizacji jednostek samorządu
terytorialnego, w rozumieniu ustawy z dnia 6 maja 2005 r. o Komisji Wspólnej Rządu
i Samorządu

Terytorialnego

oraz

o

przedstawicielach

Rzeczypospolitej

Polskiej

w Komitecie Regionów Unii Europejskiej (Dz. U. poz. 759), tj.:
-

Unii Metropolii Polskich,

-

Unii Miasteczek Polskich,

-

Związku Gmin Wiejskich RP,

-

Związku Miast Polskich,

-

Związku Powiatów Polskich,

-

Związku Województw RP,”;

5) § 3 ust. 1 pkt 3 lit. a otrzymuje brzmienie:
„a) po jednym

przedstawicielu z organizacji

związkowej

i

organizacji

pracodawców,

reprezentatywnych w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu
Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. poz. 1240), tj.:
-

Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”,

-

Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych,

-

Forum Związków Zawodowych,

-

Pracodawców RP,

-

Konfederacji Lewiatan,

-

Związku Rzemiosła Polskiego,

-

Business Centre Club,”;

6) § 3 ust. 1 pkt 3 lit. d otrzymuje brzmienie:
„d) czterech przedstawicieli organizacji pozarządowych w rozumieniu ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz.
239 i poz. 395), wyłonionych przez Radę Działalności Pożytku Publicznego tj.:
-

jeden przedstawiciel organizacji działającej na rzecz ochrony środowiska,

-

jeden przedstawiciel organizacji działającej w obszarze rozwoju przedsiębiorczości,

-

jeden przedstawiciel organizacji działającej na rzecz promowania włączenia
społecznego lub równości szans płci lub równości szans lub niedyskryminacji,

-

jeden przedstawiciel federacji organizacji pozarządowych,”;

7) § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. Koszty związane z działalnością Komitetu są refundowane ze środków pomocy
technicznej w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.”.
§ 2. Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.

Minister Rozwoju: M. Morawiecki

