
Uchwała Nr 17 

Grupy Roboczej do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich  

z dnia 17 sierpnia 2010 r. 

w sprawie zaopiniowania projektu zmian w Planie działania Krajowej Sieci Obszarów 
Wiejskich na lata 2010-2011 

 

 

Na podstawie z § 8 ust. 6 w zw. z § 9 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 
marca 2009 r. w sprawie krajowej sieci obszarów wiejskich (Dz. U. Nr 53, poz. 436) oraz § 3 
pkt 2 zarządzenia nr 47 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie 
powołania Grupy Roboczej do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, Grupa Robocza do 
spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Grupa Robocza do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich pozytywnie opiniuje zmiany  
w Planie działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2010-2011. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

Przewodniczący 

Grupy Roboczej do spraw 

Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 

 

 

 



Uzasadnienie do projektu Uchwały Nr 17 Grupy Roboczej do spraw Krajowej Sieci 
Obszarów Wiejskich z dnia 17 sierpnia 2010 r. 

Plan działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2010-2011 został sporządzony  
w dniu 27 listopada 2009 r. Zgodnie z § 9 ust. 1 i 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów  
z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie krajowej sieci obszarów wiejskich (Dz. U. Nr 53, poz. 43), 
plan działania może być zmieniany, z tym że zmiany planu działania w zakresie określonym 
w § 7 pkt 1-3 mogą być dokonywane nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od początku 
okresu jego realizacji i nie później niż na 6 miesięcy przed końcem ostatniego roku okresu 
jego realizacji. Do zmiany planu działania przepisy § 8 stosuje się odpowiednio. Zgodnie  
z § 8 ust. 6 rozporządzenia, Sekretariat Centralny zasięga opinii grupy roboczej na temat 
projektu planu działania, w przypadku gdy została powołana. Zgodnie § 3 pkt 2 zarządzenia 
nr 47 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie powołania Grupy 
Roboczej do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, do zadań Grupy należy  
w szczególności opiniowanie projektów planów działania KSOW, w tym rekomendacja 
działań do realizacji w ramach planu działania KSOW. Stosownie do § 8 ust. 4 i 5 w zw.  
z § 9 ust. 2 ww. rozporządzenia, sekretariaty regionalne przyjmują projekty zmiany planów 
działania w zakresie dotyczącym województw i przekazują je Sekretariatowi Centralnemu, 
który na ich podstawie przygotowuje projekt zmiany planu działania, uwzględniając w nim 
również zadania Sekretariatu Centralnego w ramach działań objętych tym planem. Projekt 
zmiany Planu działania KSOW na lata 2010-2011 został opracowany w oparciu o projekty 
zmiany planów działania w zakresie dotyczącym Sekretariatu Centralnego oraz dwóch 
województw, które przekazały je Sekretariatowi Centralnemu w dniu Iv posiedzenia GR ds. 
KSOW. Projekty zmian wpłynęły od sekretariatów regionalnych województwa 
dolnośląskiego oraz pomorskiego. Projekt powstał na podstawie dotychczasowych 
doświadczeń w realizacji Planu działania KSOW na lata 2010-2011  
w pierwszej połowie 2010 r. oraz uwzględnia aktualne, zweryfikowane potrzeby 
sekretariatów, dostosowane do zmieniającej się sytuacji w zakresie prowadzonych  
i planowanych działań.  

 

 

 

 


