
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ

Warszawa, dnia 9 października 2012 r.

Poz. 1111

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 28 września 2012 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie krajowej sieci obszarów wiejskich

Na podstawie art. 37a ust. 7 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427, z późn. zm.1)) zarządza 
się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie krajowej sieci obszarów wiejskich 
(Dz. U. Nr 53, poz. 436) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6)  koordynowanie przygotowania sprawozdania z realizacji planu działania w zakresie dotyczącym poszczegól-
nych województw oraz sporządzenie sprawozdania z realizacji planu działania;”;

2) w § 3:

a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Do zadań sekretariatu regionalnego, oprócz zadań wymienionych w art. 37a ust. 4 ustawy, należy w szczególności:”,

b) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5)  przygotowanie sprawozdania z realizacji planu działania w zakresie dotyczącym poszczególnych województw;”,

c) dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

„6)  zapewnienie obsługi administracyjnej i technicznej organu opiniodawczo-doradczego, o którym mowa w art. 37a 
ust. 6a ustawy, zwanego dalej „wojewódzką grupą roboczą”.”;

3) w § 7 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Plan działania zawiera:”;

4) po § 7 dodaje się § 7a w brzmieniu:

„§ 7a. Plan działania może również zawierać elementy inne niż określone w § 7, w szczególności wskazanie 
przedsięwzięć realizowanych wspólnie przez Sekretariat Centralny, sekretariaty regionalne lub podmioty działające 
w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, z którymi współpracuje się w ramach KSOW, oraz wskazanie, w ramach 
których działań objętych planem działania będą realizowane te przedsięwzięcia.”;

1)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 98, poz. 634, Nr 214, poz. 1349 i Nr 237, poz. 1655, z 2009 r. 
Nr 20, poz. 105, z 2010 r. Nr 76, poz. 490 i Nr 148, poz. 993, z 2011 r. Nr 205, poz. 1202 oraz z 2012 r. poz. 243.
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5) w § 8:

a) ust. 2–4 otrzymują brzmienie:

„2. Zalecenia, o których mowa w ust. 1, Sekretariat Centralny przekazuje sekretariatom regionalnym w termi-
nie do dnia 30 kwietnia roku poprzedzającego rok rozpoczęcia realizacji planu działania, z tym że w przypadku 
powołania grupy roboczej przekazanie takich zaleceń poprzedza zaopiniowanie ich projektu przez grupę roboczą.

3. Sekretariat regionalny zasięga opinii na temat projektu planu działania w zakresie dotyczącym województwa:

1)  podmiotów działających w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, z którymi współpracuje się w ramach KSOW, 
podając go do publicznej wiadomości na stronie internetowej, o której mowa w § 5 ust. 2, lub na stronie interne-
towej administrowanej przez urząd marszałkowski,

2)  wojewódzkiej grupy roboczej

– określając termin ich wyrażenia.

4. Po zaopiniowaniu projektu planu działania w zakresie dotyczącym województwa przez podmioty działające 
w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, z którymi współpracuje się w ramach KSOW, oraz przez wojewódzką 
grupę roboczą, sekretariat regionalny przyjmuje ten projekt i przekazuje go Sekretariatowi Centralnemu, w termi-
nie do dnia 15 października roku poprzedzającego rok rozpoczęcia realizacji tego planu.”,

b) uchyla się ust. 6,

c) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Sekretariat Centralny sporządza plan działania w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego rok 
rozpoczęcia realizacji tego planu, z tym że w przypadku powołania grupy roboczej sporządzenie planu działania 
poprzedza zaopiniowanie jego projektu przez grupę roboczą. Plan ten jest następnie niezwłocznie podawany do 
publicznej wiadomości na stronie internetowej, o której mowa w § 5 ust. 2.”;

6) w § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Plan działania może być zmieniany.”;

7) w § 10 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Sprawozdanie z realizacji planu działania zawiera w szczególności informacje o:”;

8) w § 11:

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Sekretariat Centralny przygotowuje projekt sprawozdania z realizacji planu działania na podstawie projek-
tów sprawozdań z realizacji tego planu w zakresie dotyczącym poszczególnych województw, uwzględniając w nim 
również informacje, o których mowa w § 10, odnoszące się do zadań realizowanych przez Sekretariat Centralny.

2. Projekt sprawozdania z realizacji planu działania w zakresie dotyczącym województwa sekretariat regionalny 
przekazuje Sekretariatowi Centralnemu:

1)  w terminie do ostatniego dnia lutego roku następującego po roku, w którym została zakończona realizacja tego 
planu, po zaopiniowaniu projektu tego sprawozdania przez wojewódzką grupę roboczą;

2) na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Sekretariat Centralny.”,

b) uchyla się ust. 3,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Sekretariat Centralny sporządza sprawozdanie z realizacji planu działania w terminie do dnia 30 kwietnia 
roku następującego po roku, w którym została zakończona realizacja tego planu, z tym że w przypadku powołania 
grupy roboczej sporządzenie sprawozdania z realizacji planu działania poprzedza zaopiniowanie jego projektu 
przez grupę roboczą. Sprawozdanie to jest następnie niezwłocznie podawane do publicznej wiadomości na stronie 
internetowej, o której mowa w § 5 ust. 2.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk
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