
 

Uchwała Nr 797/2015    

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 16 lipca 2015 r. 

 

 

w sprawie: powołania Grupy Roboczej ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 

w województwie wielkopolskim 

 

 

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa 

(tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 596 ze zm.),  art. 57 ust. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 

r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu 

Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015r., poz. 349) Zarząd Województwa 

Wielkopolskiego uchwala, co następuje. 

 

 

§ 1 

Powołuje się Grupę Roboczą do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, zwaną dalej 

„Grupą”, jako organ opiniodawczo – doradczy.   

 

§ 2 

W skład  Grupy  wchodzą:   

1) przewodniczący Grupy Roboczej – Pan Krzysztof Grabowski – Wicemarszałek 

Województwa Wielkopolskiego;    

2) zastępca przewodniczącego – dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów 

Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu; 

3) sekretarz – pracownik Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich; 

4) dwóch przedstawicieli Lokalnych Grup Działania, wskazanych przez Wielkopolską 

Sieć LGD; 

5) przedstawiciel Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego; 

6) przedstawiciel Centrum Doradztwa Rolniczego, oddział w Poznaniu; 

7) przedstawiciel Wielkopolskiej Izby Rolniczej; 

8) przedstawiciel Uniwersytetu Przyrodniczego  w Poznaniu; 

9) przedstawiciel Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Wielkopolski 

Oddział Regionalny); 

10) przedstawiciel Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów; 

11) przedstawiciel Związku Młodzieży Wiejskiej; 

12) przedstawiciel Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu; 

13) dwóch przedstawicieli Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski; 

14) po jednym przedstawicielu wskazanym przez: 

a) dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, 

b) dyrektora Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Wielkopolskiego w Poznaniu, 

c) dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, 

d) dyrektora Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. 

 



 

§ 3 

Do zadań Grupy należy:  

1) opiniowanie propozycji do planu działania KSOW, propozycji zmian do tego planu oraz 

dwuletnich planów operacyjnych i ich zmian, na poziomie województwa; 

2) opiniowanie sprawozdań i informacji, sporządzanych na podstawie planu działania, 

w ramach okresowego przeglądu realizacji tego planu i dwuletnich planów operacyjnych, 

w tym zgłaszanie propozycji rekomendacji w sprawie ich zmian; 

3) zapewnienie wymiany wiedzy tematycznej, analitycznej i ułatwianie współpracy 

pomiędzy partnerami KSOW przez możliwość tworzenia grup tematycznych na poziomie 

województwa. 

 

§ 4 

1. Regulamin działania Grupy określi, stosownie do poniższych zasad, Grupa 

na pierwszym posiedzeniu. 

2. Z tytułu uczestniczenia w posiedzeniu Grupy jej członkom nie przysługuje 

wynagrodzenie ani dieta. 

3. Grupa obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego nie rzadziej 

niż raz na rok. 

4. Z posiedzenia Grupy sporządzany jest protokół. 

5. Grupa podejmuje rozstrzygnięcia w drodze uchwał. Ponadto może wydawać opinie oraz 

podejmować apele. 

6. Grupa podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 

połowy swego składu, w głosowaniu jawnym. W przypadku równej liczby głosów 

decydujący jest głos Przewodniczącego. 

7. Przewodniczący organizuje pracę Grupy i przewodzi posiedzeniom. W razie 

nieobecności Przewodniczącego jego obowiązki pełni Zastępca Przewodniczącego. 

 

§ 5 

Tracą moc: 

1) uchwała Nr 1816/2012 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 kwietnia 

2012 roku w sprawie powołania Grupy Roboczej ds. Krajowej Sieci Obszarów 

Wiejskich w województwie wielkopolskim, 

2) uchwała Nr 192/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 lutego 2015 

roku zmieniająca uchwałę Nr 1816/2012 z dnia 19 kwietnia 2012 roku w sprawie 

powołania Grupy Roboczej ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie 

wielkopolskim. 

 

§ 6 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Programów Rozwoju 

Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. 

 

§ 7 

Uchwała w chodzi w życie w dniu podjęcia.  

 

 

 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 

 

 



 

Uzasadnienie 

do uchwały  Nr 797/2015 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 16 lipca 2015 r. 

 

 

w sprawie: powołania Grupy Roboczej ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 

w województwie wielkopolskim. 

 

 

Zgodnie z art. 57 ust. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów 

wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. 

z 2015r., poz. 349) Zarząd województwa powołuje, w drodze uchwały, organ opiniodawczo-

doradczy w zakresie funkcjonowania KSOW w województwie, w skład którego wchodzą 

przedstawiciele podmiotów działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich z danego 

województwa. 

Do zadań Grupy należy opiniowanie propozycji do planu działania KSOW, propozycji 

zmian do tego planu oraz dwuletnich planów operacyjnych i ich zmian, na poziomie 

województwa, opiniowanie sprawozdań i informacji, sporządzanych na podstawie planu 

działania, w ramach okresowego przeglądu realizacji tego planu i dwuletnich planów 

operacyjnych, w tym zgłaszanie propozycji rekomendacji w sprawie ich zmian, a także 

zapewnienie wymiany wiedzy tematycznej, analitycznej i ułatwianie współpracy pomiędzy 

partnerami KSOW przez możliwość tworzenia grup tematycznych na poziomie 

województwa. 

Pismem znak: PT-zks-ik-540-10/15(661) z dnia 29.05.2015r. Minister Rolnictwa  

i Rozwoju Wsi poinformował o konieczności powołania nowych organów opiniodawczo-

doradczych w zakresie funkcjonowania KSOW w województwie. Dodał również, że nie 

mogą jednocześnie funkcjonować dwie grupy robocze. Oznacza to, że w pierwszej kolejności 

powinna zostać odwołana obecnie działająca grupa, a następnie powołana nowa grupa, która 

przejmie jej zadania.  

W związku koniecznością realizacji powyższego obowiązku podjęcie uchwały 

w sprawie powołania Grupy Roboczej ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 

w województwie wielkopolskim jest konieczne i uzasadnione. 

 

 

 

 

Leszek Wojtasiak 

Członek Zarządu 

 


