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REGULAMIN KOMITETU MONITORUJĄCEGO LUBUSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY 
NA LATA 2007-2013 

 
 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

Regulamin został przyjęty na pierwszym posiedzeniu Komitetu Monitorującego Lubuski Regionalny 

Program Operacyjny (LRPO) w dniu 11 grudnia 2007 r. 

 

§ 2 

Powołanie składu Komitetu Monitorującego LRPO oraz jego kadencja 

Komitet Monitorujący LRPO zwany dalej „Komitetem” został powołany na podstawie Uchwały Zarządu 

Województwa Lubuskiego nr 75/454/2007 z dnia 20 listopada 2007 r. (ze zm.) zwanej dalej „Uchwałą”. 

 

§ 3 

Skład Komitetu oraz zasady uczestnictwa w posiedzeniach Komitetu 

1. Skład Komitetu określa Uchwała. 

2. Członek oraz jego Zastępca zostaje wyznaczony przez instytucję/organizację, która jest 

reprezentowana w Komitecie. 

3. Jeśli członek Komitetu nie moŜe uczestniczyć w posiedzeniu Komitetu, jest zobowiązany 

poinformować o planowanej absencji swojego zastępcę. Wówczas zastępca ma obowiązek 

uczestnictwa w posiedzeniu Komitetu. W danym przypadku zastępca członka Komitetu bierze 

udział w posiedzeniu Komitetu z prawem do głosowania.  

4. Członek Komitetu jest zobowiązany telefonicznie, pisemnie lub za pośrednictwem poczty 

elektronicznej do powiadomienia o swojej nieobecności Przewodniczącego Komitetu,  (poprzez  

Sekretariat Komitetu), w terminie do 2 dni roboczych przed zaplanowanym posiedzeniem 

Komitetu. Nie dotyczy to zdarzeń losowych, kiedy powiadomienie moŜe nastąpić w terminie 

krótszym. 

5. W posiedzeniu Komitetu moŜe brać udział członek oraz jego zastępca. W takim przypadku tylko 

członek Komitetu ma prawo do głosowania oraz prawo do otrzymania refundacji kosztów 

dojazdu poniesionych w związku z uczestnictwem w posiedzeniu.  

6. Członkostwo w Komitecie ustaje: 

Załącznik 

do Uchwały nr 48/KM-LRPO/2011 

Komitetu Monitorującego LRPO 

z dnia 28 czerwca 2011 r. 
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a) z dniem utraty przez członka/zastępcę Komitetu funkcji, z którą jest ono związane , 

b) w przypadku jego śmierci, 

c)  na wniosek członka/zastępcy lub właściwej instytucji/organizacji delegującej swojego 

przedstawiciela., 

d) w przypadku trzech następujących po sobie nieobecności członka/zastępcy Komitetu – 

w takim przypadku Przewodniczący moŜe wystąpić do instytucji/organizacji delegującej 

o jego odwołanie. 

7. W przypadku ustania członkostwa z przyczyn, o których mowa w § 3 pkt 6, 

instytucja/organizacja niezwłocznie deleguje nowego przedstawiciela, który spełnia wszystkie 

obligatoryjne warunki określone dla kandydatów na członków Komitetu, o czym informuje 

Przewodniczącego Komitetu za pośrednictwem Sekretariatu Komitetu. 

8. Jeśli dana instytucja/organizacja nie jest reprezentowana przez członka(ów)/zastępcę(ów)  

w ciągu trzech kolejnych posiedzeń Komitetu, Przewodniczący Komitetu moŜe wystąpić  

z propozycją uchwały o skreśleniu danego podmiotu z listy członków Komitetu oraz o wszczęciu 

procedury uzupełnienia składu osobowego Komitetu. 

9. Komitet obraduje w obecności Przewodniczącego lub jego Zastępcy oraz co najmniej połowy 

członków/zastępców Komitetu upowaŜnionych do głosowania. W przypadku nieobecności 

Przewodniczącego oraz jego Zastępcy, obowiązki Przewodniczącego pełni osoba pisemnie 

upowaŜniona przez Przewodniczącego. 

10. Funkcję Przewodniczącego Komitetu pełni Marszałek Województwa Lubuskiego. Posiada on 

wszelkie uprawnienia członka Komitetu. 

11. Funkcję Zastępcy Przewodniczącego Komitetu pełni Wojewoda Lubuski. Posiada on wszelkie 

uprawnienia członka Komitetu.  

 

§ 4 

Zadania Komitetu 

1. Zadania Komitetu określa Uchwała. Do najwaŜniejszych zadań Komitetu naleŜy: 

1. Analizowanie i zatwierdzanie kryteriów wyboru operacji finansowych w ramach LRPO oraz 

zatwierdzanie ewentualnych zmian tych kryteriów. 

2. Analizowanie i zatwierdzanie okresowych, rocznych i końcowych sprawozdań z realizacji 

LRPO. 

3. Zapoznanie się z uwagami Komisji Europejskiej dotyczącymi analizy postępu osiągniętego  

w realizacji LRPO zawartego w sprawozdaniu rocznym z realizacji LRPO. 
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4. Zapoznanie się z Planem Komunikacji LRPO. 

5. Analizowanie i zatwierdzanie wniosków o dokonanie zmiany w LRPO. 

6. Zapoznanie się z Planem Ewaluacji LRPO na lata 2007-2013. 

7. Zapoznanie się z Informacją roczną z wykonania Planu Ewaluacji LRPO w danym roku. 

8. Analizowanie wyników przeprowadzonych badań ewaluacyjnych w ramach LRPO. 

9. Występowanie do IZ LRPO z wnioskami o dokonanie przeglądów lub analizy programu, 

które mogą przyczynić się do osiągnięcia celów funduszy lub usprawnienia zarządzania 

LRPO. 

10. Analizowanie treści rocznego sprawozdania audytowego sporządzanego przez Instytucję 

Audytową lub jego części odnoszącej się do LRPO wraz z uwagami przekazanymi przez 

Komisję Europejską po jego przeanalizowaniu. 

11. Rekomendowanie projektów do dofinansowania w ramach Zintegrowanego Programu 

Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006. 

12. Przyjęcie do wiadomości zmian w indykatywnym podziale alokacji Programu na kategorie 

interwencji funduszy strukturalnych (w tym pomiędzy Działaniami), które wynikają  

z bieŜących potrzeb w zakresie realizacji Programu oraz nie skutkują zmianą podziału 

środków pomiędzy Priorytetami Programu. 

2. Komitet podejmuje decyzje w sprawie przyjęcia Regulaminu Komitetu oraz w innych sprawach 

dotyczących jego działalności. 

3. Regulamin Komitetu oraz jego zmiany Komitet przyjmuje w formie uchwał, w obecności co 

najmniej połowy jego członków/zastępców, zwykłą większością głosów.  

4. Do zadań Przewodniczącego Komitetu naleŜy: 

1. przewodniczenie posiedzeniom Komitetu, 

2. wyznaczanie terminów, miejsca i porządku spotkań Komitetu, 

3. zawiadamianie, za pośrednictwem Sekretariatu, członków/zastępców Komitetu o miejscu  

i terminie posiedzeń Komitetu. 

4. zapraszanie na posiedzenia Komitetu ekspertów, obserwatorów przedstawicieli innych 

instytucji/organizacji, 

5. zlecanie za pośrednictwem Sekretariatu Komitetu wykonania ekspertyz niezbędnych do 

realizacji zadań Komitetu, 

6. reprezentowanie Komitetu w sprawach dotyczących jego działalności, 

7. podpisywanie uchwał Komitetu oraz protokołów z posiedzeń. 

5. Do zadań członków/zastępców Komitetu naleŜy: 
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1. Zapoznawanie się z dokumentacją zagadnień omawianych na posiedzeniach Komitetu. 

2. Aktywne uczestnictwo w realizacji zadań Komitetu. 

3. Uczestnictwo w kaŜdym posiedzeniu Komitetu, do zakończenia obrad przez 

Przewodniczącego. 

 

§ 5 

Posiedzenia Komitetu 

1. Komitet zbiera się co najmniej raz na pół roku z inicjatywy Przewodniczącego Komitetu. 

2. W uzasadnionych przypadkach Komitet moŜe zebrać się częściej. Dodatkowe posiedzenia  

Komitetu mogą być zwoływane z inicjatywy Przewodniczącego Komitetu lub na pisemny 

wniosek co najmniej 1/4 członków Komitetu. 

3. Informacje dotyczące miejsca i terminu planowanego posiedzenia Komitetu są przekazywane 

członkom/zastępcom, obserwatorom oraz ekspertom Komitetu za pośrednictwem Sekretariatu 

Komitetu drogą elektroniczną z wyprzedzeniem, czyli co najmniej 14 dni kalendarzowych przed 

planowanym posiedzeniem Komitetu. 

4. Dokumenty oraz materiały dotyczące poszczególnych posiedzeń Komitetu są rozsyłane, za 

pośrednictwem Sekretariatu Komitetu, drogą elektroniczną wszystkim członkom Komitetu oraz 

do wiadomości ich zastępców w terminie co najmniej 14 dni kalendarzowych przed 

zaplanowanym posiedzeniem Komitetu. 

5. Członek Komitetu nie powinien udostępniać w/w materiałów osobom, które mogą wykorzystać 

je w celach komercyjnych.  

6. KaŜdy członek Komitetu moŜe zgłosić do porządku obrad dodatkowy punkt, ale nie później, niŜ  

5 dni roboczych przed planowanym terminem posiedzenia Komitetu. Sprawy te mogą zostać 

rozpatrzone na posiedzeniu Komitetu w przypadku przyjęcia tego punktu do porządku obrad 

przez Komitet. 

7. Przewodniczący Komitetu moŜe wprowadzić do porządku obrad Komitetu dodatkowe sprawy 

nie przewidziane w proponowanym porządku obrad. 

8. Porządek obrad zostaje zatwierdzony przez członków Komitetu na początku kaŜdego 

posiedzenia. 

9. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący moŜe zwołać posiedzenie Komitetu lub 

przesłać materiały bez konieczności zachowania terminów wskazanych w ust. 3 i 4. 

10. Posiedzenia Komitetu są jawne. 
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§ 6 

Podejmowanie decyzji przez Komitet 

1. Kworum na posiedzeniu Komitetu jest zapewnione, gdy bierze w nim udział co najmniej połowa 

członków/zastępców uprawionych do głosowania. 

2. Komitet podejmuje decyzje w formie uchwał. 

3. Dyskusje oraz uchwały podejmowane przez Komitet są zgodne z przyjętym porządkiem obrad. 

4. KaŜdy projekt uchwały Komitetu jest przedmiotem dyskusji.  

5. Podczas dyskusji nad projektem uchwały, członkowie/zastępcy Komitetu mogą zgłaszać swoje 

uwagi oraz poprawki. 

6. Uchwały przyjmowane są w drodze głosowania.  

7. O przyjęciu/odrzuceniu uchwały decyduje się poprzez głosowania jawne bezwzględną 

większością głosów. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos Przewodniczącego 

Komitetu. 

8. Regulamin Komitetu oraz jego zmiany są przyjmowane w formie uchwały zwykłą większością 

głosów na wniosek Przewodniczącego lub na wniosek, co najmniej 1/3 członków Komitetu. 

 

§ 7 

Tryb obiegowy 

1. W wyjątkowych przypadkach, z inicjatywy Przewodniczącego lub, co najmniej 1/3 członków 

Komitetu, Komitet moŜe podejmować decyzje w trybie procedury obiegowej, bez konieczności 

zwoływania posiedzenia Komitetu. 

2. Przewodniczący Komitetu przesyła drogą elektroniczną projekt uchwały do wszystkich członków 

Komitetu i ustala ostateczną datę na przesłanie opinii. Termin na przesłanie ww. informacji nie 

powinien być dłuŜszy niŜ 10 dni roboczych i nie krótszy niŜ 5 dni roboczych od daty przesłania 

projektu. Opinia w sprawie projektu moŜe zostać przesłana równieŜ drogą elektroniczną. 

Przesłany projekt moŜe zostać uznany za przyjęty/zaakceptowany, jeŜeli Ŝaden z członków 

Komitetu w wyznaczonym terminie nie prześle poprawek lub zastrzeŜeń. Przewodniczący 

Komitetu za pośrednictwem Sekretariatu Komitetu przesyła drogą elektroniczną protokół z trybu 

obiegowego oraz przyjętą uchwałę do wszystkich członków Komitetu. 

3. W przypadku poprawek lub zastrzeŜeń do projektu, które zostały przesłane w wyznaczonym 

terminie i określonej formie (w wersji elektronicznej), projekt zostaje o nie uzupełniony  

i ponownie przesłany do akceptacji w terminie nie przekraczającym 3 dni roboczych.  

W przypadku zaakceptowania przez Członków Komitetu przesłanego dokumentu, 
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Przewodniczący Komitetu za pośrednictwem Sekretariatu Komitetu przesyła drogą 

elektroniczną przyjętą uchwałę do wszystkich członków Komitetu. JeŜeli projekt zostanie 

negatywnie zaopiniowany przez co najmniej 1/3 członków Komitetu, to będzie on omawiany 

podczas sesji plenarnej Komitetu Monitorującego. 

4. Członkowie Komitetu mogą równieŜ wycofać swoje poprawki lub zastrzeŜenia do projektu. 

Wówczas uznaje się, Ŝe projekt uchwały zostaje przyjęty.  

5. W trybie procedury obiegowej nie mogą być rozpatrywane sprawozdania roczne i końcowe  

z realizacji LRPO, zmiany Programu, w tym w szczególności przesunięcia środków pomiędzy 

Priorytetami  LRPO, wymagające akceptacji Komisji Europejskiej. 

 

§ 8 

Protokoły z posiedzeń Komitetu 

1. Z kaŜdego posiedzenia Komitetu zostaje sporządzony protokół, który obejmuje następujące 

elementy: 

1. porządek obrad, 

2. imienną listę uczestników, 

3. streszczenie dyskusji z kaŜdego punktu porządku obrad, zgłoszone poprawki lub 

zastrzeŜenia, 

4. treść podjętych uchwał i inne ustalenia Komitetu i Przewodniczącego. 

5. Podsumowanie posiedzenia Komitetu Monitorującego, w którym wyszczególnione zostaną 

główne wnioski/działania do zrealizowania oraz osoby odpowiedzialne za ich wdroŜenie. 

2. Projekt protokołu, wstępnie zaakceptowany przez Przewodniczącego, jest rozsyłany drogą 

elektroniczną, do wszystkich uczestników posiedzenia Komitetu nie później niŜ 14 dni 

roboczych od dnia posiedzenia. 

3. Członek/zastępca Komitetu moŜe zgłosić uwagi, poprawki do projektu protokołu w terminie do  

5 dni roboczych od dnia przesłania projektu protokołu. 

4. Brak uwag, poprawek, zastrzeŜeń oznacza zgodę na zatwierdzenie i podpisanie protokołu przez 

Przewodniczącego Komitetu. 

5. Ostateczna wersja protokołu zostaje przesłana drogą elektroniczną do wszystkich 

członków/zastępców Komitetu. 

6. Jeśli Przewodniczący nie zaakceptuje poprawek lub, jeśli co najmniej 5 członków wniesie 

zastrzeŜenia do tego samego punktu poprawionej wersji protokołu, kwestia ta zostaje poddana 
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dyskusji na kolejnym zaplanowanym posiedzeniu Komitetu i wówczas powinna zostać 

uzgodniona. 

7. Protokoły z posiedzeń Komitetu zostają podane do wiadomości publicznej na stronie 

internetowej Instytucji Zarządzającej LRPO: www.lrpo.lubuskie.pl  

 

§ 9 

Obsługa prac Komitetu 

1. Za obsługę organizacyjną i techniczną prac Komitetu odpowiada Sekretariat Komitetu 

umiejscowiony w Departamencie LRPO. Zadania Sekretariatu Komitetu realizuje Wydział 

Programowania Strategicznego. 

2. Do zadań Sekretariatu Komitetu naleŜy: 

1. opracowywanie rocznych planów pracy Komitetu,  

2. przygotowanie porządku obrad Komitetu, 

3. zawiadamianie o terminie i miejscu posiedzeń, 

4. koordynacja przygotowania oraz dostarczenie materiałów oraz dokumentów na 

poszczególne posiedzenia, a w szczególności projektów uchwał, 

5. sporządzanie protokołów z posiedzeń, 

6. gromadzenie i przechowywanie dokumentacji dotyczącej posiedzeń, a w szczególności 

uchwał i protokołów, 

7. przygotowanie i obsługa posiedzeń Komitetu, 

8. zapewnienie tłumaczenia niezbędnych materiałów i dokumentów na potrzeby Komitetu, 

9. opracowywanie propozycji budŜetu na obsługę prac Komitetu, 

10. zlecanie wykonania dodatkowych analiz, ekspertyz oraz badań niezbędnych do realizacji 

zadań Komitetu, 

11. wykonywanie innych zadań zleconych przez Komitet lub Przewodniczącego Komitetu. 

3. Na wniosek Przewodniczącego lub, co najmniej 1/3 członków Komitetu, Komitet moŜe korzystać 

stale z usług ekspertów. Eksperci mogą być powoływani na stałe lub doraźnie.  

 

§ 10 

Refundacja kosztów 

1. Członkowie/zastępcy Komitetu nie otrzymują Ŝadnych honorariów ani wynagrodzeń za udział  

w posiedzeniach Komitetu. 
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2. Członkowie Komitetu zamieszkali poza miejscem obrad Komitetu, na własny wniosek, mogą 

otrzymać refundację: 

1. kosztów przejazdu publicznymi środkami transportu, 

2. kosztów przejazdu niepublicznymi środkami transportu, do wysokości kosztów przejazdu 

publicznymi środkami transportu na danym odcinku. 

3. Refundacja nie przysługuje osobom uczestniczącym w posiedzeniach bez prawa do 

głosowania, w tym równieŜ obserwatorom. 

4. W sytuacji, gdy w posiedzeniu uczestniczy jednocześnie członek i zastępca członka Komitetu, 

refundacja przysługuje jedynie członkowi Komitetu. 

 

§ 11 

Postanowienia końcowe 

 Regulamin wchodzi w Ŝycie z dniem uchwalenia.  


