
Projekt 

 
Uchwała Nr     /18 

Komitetu Monitorującego 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 

na lata 2014-2020 

z dnia ..………………….. 

 

w sprawie zmiany Uchwały nr 1/15 Komitetu Monitorującego Regionalny Program 

Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 z dnia 9 czerwca 2015 r. 

w sprawie przyjęcia Regulaminu działania Komitetu Monitorującego Regionalny 

Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020  

 

Na podstawie art. 47 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego 

przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego 

i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (tj. Dz. Urz. UE L 

2013.347.320, zm. Dz. Urz. UE L z 2013.347.470, Dz. Urz. UE L z 2013.347.259, Dz.U. UE L 

2015.270.1, Dz.U. UE L z 2016.338.34, Dz.U. UE L z 2017.129.1, Dz.U.UE.L.2017.335.1) oraz 

Uchwały Nr 208/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 3 marca 2015 r. w sprawie 

powołania Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Łódzkiego na lata 2014-2020, 

Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-

2020 uchwala, co następuje:  
 

§ 1. Zmienia się załącznik do Uchwały nr 1/15 Komitetu Monitorującego Regionalny 

Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 z dnia 9 czerwca 2015 r. w 

sprawie przyjęcia Regulaminu działania Komitetu Monitorującego Regionalny Program 

Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (zmienionej Uchwałami Komitetu 

Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 

nr 13/15 z dnia 3 grudnia 2015 r., nr 9/16 z dnia 26 września 2016 r., nr 9/17 z dnia 22 czerwca 

2017 r. oraz nr 13/17 z dnia 12 września 2017 r.) w ten sposób, iż nadaje mu się brzmienie 

stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. 

§  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

Z upoważnienia      
Wiceprzewodniczącego 

Komitetu Monitorującego 
Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 
 

Zastępca Członka 
Komitetu Monitorującego 

Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 

 
 

Małgorzata Zakrzewska 



 

 
 

Uzasadnienie 
 

Przedmiotowa uchwała wprowadza zmiany w załączniku Uchwały nr 1/15 Komitetu 

Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 

z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu działania Komitetu Monitorującego 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (zmienionej 

Uchwałami Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Łódzkiego na lata 2014-2020 nr 13/15 z dnia 3 grudnia 2015 r., nr 9/16 z dnia 26 września 

2016 r., nr 9/17 z dnia 22 czerwca 2017 r. oraz nr 13/17 z dnia 12 września 2017 r.). 

Wprowadzone zmiany polegają na: 

 aktualizacji aktów prawnych wymienionych w § 1 ust. 2; 
 doprecyzowaniu zapisu w § 2 ust. 7, w których doprecyzowano zapisy 

odnoszące się do refundacji kosztów przejazdu oraz zakwaterowania; 
 przeredagowaniu brzmienia zapisu § 2 ust. 9,  który dotyczy udziału 

w posiedzeniach Komitetu z prawem głosu osobom upoważnionym przez 

podmiot delegujący, w przypadku nieobecności na posiedzeniu Członka 

Komitetu oraz jego Zastępcy; 

 przeredagowaniu zapisów w § 2 ust. 12, który dotyczy postępowania 

w przypadku powtarzających się nieobecności na posiedzeniach; 

 przeredagowaniu zapisów w § 4 ust. 6, który dotyczy terminów przekazywania 

dokumentów będących przedmiotem obrad danego posiedzenia; 

 dodaniu zapisu w § 4 (po zmianie nowy ust. 12), w którym mowa o tym, iż do 

15 grudnia każdego roku uczestnikom prac Komitetu przekazywany będzie 

indykatywny harmonogram posiedzeń na kolejny rok; 

 dodaniu zapisu w § 5 (po zmianie nowy ust. 4), w którym mowa o tym, iż przed 

przystąpieniem do głosowania IZ RPO WŁ 2014-2020 umożliwi osobom 

biorącym udział w głosowaniu nad uchwałą na posiedzeniu Komitetu, 

zapoznanie się uwagami zgłoszonym do projektu uchwały wraz ze 

stanowiskiem IZ RPO WŁ 2014-2020; 

 uzupełnieniu zapisu w § 6 ust. 1, w którym dopisano, iż IZ RPO WŁ 2014-2020 

przekazywać będzie na bieżąco informacje do uczestników prac Komitetu o 

każdym głosie sprzeciwu w odniesieniu do zastosowania obiegowego trybu 

głosowania; 

 uzupełnieniu zapisu w § 6 ust. 3 o wyjątek, który umożliwiać będzie IZ RPO 

WŁ 2014-2020 w trybie obiegowym przejście bezpośrednio do etapu 

głosowania z pominięciem wymogu dotyczącego przekazywania 

z wyprzedzeniem dokumentów będących przedmiotem tej procedury; 

 dodaniu zapisu  w § 6 (po zmianie nowy ust. 6), który umożliwiać będzie 

skrócenie terminu głosowania, w sytuacji gdy za przyjęciem albo odrzuceniem 

uchwały zostanie oddana bezwzględna większość głosów; 

 przeredagowaniu zapisów w § 7 dotyczącym powoływania grup roboczych 

stałych lub ad hoc  (po zmianie ust 1-15); 

 przeredagowaniu zapisów w § 8 dotyczącym sporządzania protokołów 

z posiedzeń Komitetu, w których m.in. zmieniono terminy przekazywania do 

konsultacji projektu protokołu oraz dodano zapis, iż posiedzenia Komitetu 

mogą być rejestrowane w formie zapisu dźwiękowego na potrzeby 

sporządzania protokołu; 

 

 

 



 

 

 

 doprecyzowano zapisy w § 10 ust. 3 w zakresie refundacji kosztów przejazdu 

oraz zakwaterowania w związku z udziałem w posiedzeniach Komitetu; 

 modyfikacji załącznika nr 1 oraz nr 5 do Regulaminu działania w związku z 

wcześniej wprowadzonymi zmianami; 

Powyższe zmiany wynikają przede wszystkim z nowelizacji Wytycznych w zakresie 

komitetów monitorujących na lata 2014-2020 z dnia 20 lutego 2018 r. Ponadto, w Regulaminie 

działania KM RPO WŁ 2014-2020 wprowadzono zmiany o charakterze technicznym celem 

doprecyzowania brzmienia niektórych zapisów oraz ujednolicenia stosowanego w dokumencie 

nazewnictwa. 

 


