UchwalaNr 44
Grupy Roboczejdo spraw Krajowej sieci obszar6w wiejskich
z dnia22lipca2Dl3
w sprawie zaopiniowaniaprojektu zmian w Planie dziaLaniaKrajowej Sieci Obszar6w
Wiejskichna lata 2012-2013

Napodstawie$8ust.7wzw.z$gust.2rozporzqdzeniaPrezesaRadyMinistr6wzdnials
marca 2009 r. w sprawie krajowej sieci obszar6wwiejskich (Dz. U. Nr 53, poz. 436 oraz
z 2012 poz.IIll) oraz $ 3 pkt 2 zarzqdzenianr 47 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dma
20 marca 2009 r. w sprawie powolania Grupy Roboczej do spraw Krajowej Sieci Obszar6w
Wiejskich, Grupa Robocza do spraw Krajowej Sieci Obszar6w Wiejskich uchwala, co
nastEpuje:

$ 1
1.GrupaRoboczado sprawKrajowejSieciObszar6wWiejskichpozytywnieopiniujeprojekt
zmianyw PlaniedzialariaKrajowejSieciObszar6wWiejskichna lata20I2-2013.
2. Projektzmiany,o kt6rym mowaw ust. 1 stanowizalqcznikdouchwaly.

$2
Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjqcia.

Przewodniczqca
Grupy Roboczej do spraw
Krajowej Sieci Obszar6wWiejskich

Uzasadnieniedo projektu Uchwaty Nr 44 Grupy Roboczej do spraw Krajowej Sieci
Obszar6w Wiejskich z dnia22lipca2013 r.
Zgodniez$9ust. li2rozporzqdzeniaPrezesaRadyMinistr6wzdnialsmarca200gr.
w sprawie krajowej sieci obszar6w wiejskich (Dz. U. Nr 53, poz. 436 oraz
z 2012 poz.IIl1), plan dzialania mole byt zmieniany i do zmiany planu dzialaniaprzepisy
$ 8 stosujesiEodpowiednio.
Zgodnie z $ 8 ust. 7 rozporzqdzenia,SekretariatCentralny zasigga opinii grupy roboczej na
temat projektu planu dzialania, w przypadku gdy zostala powolana. Zgodnie 3 pkt 2
$
zatzqdzenianr 47 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie
powolania Grupy Roboczej do spraw Krajowej Sieci Obszar6w Wiejskich, d,o zadanGrupy
nale?y w szczeg6lnoSci opiniowanie projekt6w plan6w dziahania KSOW, w tym
rekomendacjadzialah do realizaqi w ramach planu dzial.aniaKsow.
Projekt zmiany planu dzialania KSOW na lata 2012-2013 zostal opracowany w oparciu
o pozycje sekretariatu regionalnego KSOW wojew6dztwa l6dzkiego, podkarpackiego,
Swiqtokrzyskiego
i zachodniopomorskiego.
Zmianaplanu dzialamaI$OW dotyczy zmian: harmonogramu,merytoryki oraz budzetu.
Zmrany poszczeg6lnych plan6w dzialania KSOW na lata 2012-2013 powyzszych
sekretariat6wregionalnych KSOW , zostalyprzyjEte Uchwalamr ZarzqdowWojew6dztw, tj,:
o UchwalaNr 7971I3 ZarzqduWojew6dztwatrodzkiegoz dnia26 czerwca2013
r.,
o UchwalaNr 23915719113
ZarzqduWojew6dztwaPodkarpackiegow Rzeszowtez dnia
71 czerwca2}I3 r.,
o UchwalaNr 1966/13ZarzqduWojew6dztwaSwigtokrzyskiegoz dnia19 czerwca20I3r.,
o Uchwal4Nr 935/13 ZarzqduWojew6dztwaZachodniopomorskiego
z dnia ll czerwca
2013 r.
Projekty zmian planu zostaly r6wnie2 zaopiniowaneprzez Wojew6dzkie Grupy Robocze ds.
KSOW.
Indykatyr,vnybudzet Planu dzialania KSOW na lata 2012-2013 wojew6dztwa l6dzkiego ulega
zmniejszeniuo kwotE 1 783 000,00zl i wynosi 4 517000,00zl.
Indykatywny budzet Planu dzialamaKSOW nalata 2012-2013wojew6dztwa podkarpackiego
ulegazmniejszeniuo kwotg 111 280,65zl i wynosi2 594719,35zl.
Indykatyr'vnybudzetPlanu dzialaniaKsow nalata2012-2013 wojew6dztwa SwiEtokrzyskiego
ulegazwiqkszeniuo kwotq 94 800,00zl i wynosi 2 906 g00,00zl.
Indykatywny budZet Planu dzialama KSOW na lata 2012-2013 wojew6dztwa
zachodniopomorskiego
ulega zmniqszeniuo kwotg 600 000,00zl i wynosi 3 g43 345,13zl.
W wyniku dokonanych zmian indykatywny budzet Planu dzialaniaKSOW na lata 2012-2013
wlmosi70 020134,48zl.

