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MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI]]
z f i a .  . 1 . . : : p r  . .  . . .  . . . .  . 2 o r o  r

zmieniajqce zazqdzen ie w spEwie powotania Grupy Roboczej do spkw
Krajowej Sieci Obszar6w wiejskich

Na podstawie air. 37a Lst 6 uslawy z dna 7 marca 2007 L o wsperartu
ro2woj! obszarow wiejskich z udziaiem arodkow Europejskieso Funduszu Rorneso
na 2e@ Roeoju Obszardw Wielskich (Dz. U Nr 64, paz 427 z pbZn zn.,t)
zaz4dza sie co naslQpule:

S 1 W zarzqdzeniu nr 47 M n si€ Rohiciwa i Rozwojr Wd z dnia 20 marca
2009 r. w spEwie powolania Grupy Robodej do spraw Krajowej Sieci obszar6w
Wiejskch wpfowadza si€ naslepllqce zmiany:

l) S 2 oizymrle bzmenie

,S 2 Wsklad Grupywchodzq

1) przewodniczacy podsekretarz slan! w Nlinislerstwie Rolnictwa
i Roruoj! Ws zwanym dalej ,M r sterstwem', nadzorujecy sprawy
obteie zakresem dzialana Depariamentu Rozwojr Obszarow
Wejskich w Minislerstwie

2) zastepca przewodniczqcego dyrekio. DepartamentL Rozwoju
Obszarow W ejskich w tMinislersnaiel

3)zaslepca przewodniczEcego pzedstawiciet seketarial6w
regionahych Kr4owej Sieci Obszarow Wiejskch wsNazany pzez

4) 2astepca przewodf czqcego teden z przedstawicieti podmiolow
o klbrych mowa w pkt 7 lit o,r oGz pkt 8 9 \|skazany ptzez

rMnslerRolnidva Rozworu ws kieruje dz areh adm nisract Eadower rozw6jws, na podsiawis
S 1 ust 2 pkl 2 bzporzqdzen a Prezesa Rady tnsldw z dnia t6 sropada 2OO7 r w so€we
szozegorowego zakresu dzialane Min stra Ro nrchra RozwojuWsi(Dz 1l N.216,poz 15991lznady wym€nioneiuslawy zostat ogloszone w Dz u 22003r Nr93 poz 634 Nr214,poz 1349
Nr237 poz  1655 22009f  N.20  poz  1050€222010r  Nr76 ooz  490 Nr143 ooz  9s3



5) sel(elaz .. wyznaczory ptzez przewodniczqceso ptacownk
Depadame.tu Rozwolu Obszarcw Wtejskich w [,tirisie.stw ei

6) pracownik Biura Pomocy Technidnej w l4inisie6twe, wskazany
pzez Dyreklora Biura Pomocy Tech nionej w N4inisle6h,iel

7) po iednynr pzedsiawicielu

a) Szefa Kafcelari Pezesa Rady Mf sti6w
b) l',4inistra Rozwoju Reglonatnego,
c) tul nistra Srodowiska
d) Minlsta Kultury i Dziedz ciwa Narcdowego,
e) [4inistra InlrasiruKury,
I) l,,linistra Spraw Wewigtrzrych i Adminislracj

s) AsencjiRestrukturyzacji Modernizacj Rotntch{d
h) Agencj Rynku Rolneso,

) cenlrum Doradztwa Rolnrczego w Btuinow e,
j) Kajowego cenirum Edukacji Ro niczej w B|winowie
k) sekretariatu cenlralnego Krajowet siec ObszadwWejskch.
) sekreiariat6w reslonatnych KEjowej sieci Obszaf6w Wiejskich.
m) samozEdu gminnego wskazanym przez Komisle Wspotnq
Rzadu Samozedu Terytorahego
n) samorzqdu powialoweso, wskazanym pzez KomisjQ Wsp6 nq

Rzadu i Samorzqdu Te.ytorialnego,
o) Zwiqzku Bank6w Polsk ch,
p) Fundacli Prosram6w pomocy dta Rotrich{a (FAPA).
.) organizacji pracodawc6w

s) jednostek badaweo,rozwojowych,

i) zw qzkdw zawodowych
ul uczer.rwy2szych. wskdzanym przez Radg ci6wnqszkolnicn a

8) dwoch puedstawicieti Kqowej Rady tzb Rotniczych
9) po lrzech przedstawiciel

a) pozarzqdowych organizacji dz arajqcych na eecz bzwqu
obszadw wiejskch, w lym oganizacji dztata)4cych na ze.z
wyrown'ryanE szans, wskazanych pzez le oqarzacje.

b) okanych srup dzialania w lym jeden puedstawice
reprezenrutqcy grup? tematycz'rq ds. podejscia Leader



w ramach crupy Roboczej do splaw Kajowej Sieci obsadw
Wiejskich, wskazanych pzez te grupy. ;

2) wS 4 ust. 1 otrzymuje bfzmienie:
,,1 Posiedzenia crupy Mluje pzewodni.z4cy. ;

3) 5 9 oirzym uje btz mieniei

,,S 9. 1. Cztonkom crupy oEz cztonkom grup rematycznych nie
pzyslusuje wynagrodzenie z ti,iutu prac w crupie olaz grupach
tematycznych.

2. Czlonkom Grupy tub etonkon grup iemalyenych ni*atrudnionym
w Ministe6twie przystuguje zwror kosziow podrozy na posiedzenia crupy
lub grup rematycznych do wysokosci rownowanosci koszt6w podrcZy
pociqgiem w wagonie klasy 2.,.

S 2. Osoby bedqce pz€d dniem wej6cia w zycie niniejszeso zaz4dzenia
dlonkamj crupy Roboczej do spraw Krajowej Sieci Obszadw Wejskich
iEprezertuj4cymi organy i insi ucje wymienione w niniejszym zazedzeniu slajq sie
odpowiednio czlonkamt crupy Roboczej do spEw Krajowej Sieci Obszar6w
Wejskich, o kf6rej mNa w tyn zarzqdzedu.

S 3. Zazqdzenie wchodziw2ycie z dniem podDisania.
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