
Uchwała Nr  252  / 2011
Zarządu Województwa Opolskiego

z dnia 24 stycznia 2011r. 

w sprawie zmiany  Uchwały nr 3302/2006 Zarządu Województwa Opolskiego  
z  dnia  9.03.2006r.  w  sprawie  ustalenia  zasad  uczestnictwa  w  programie 
Odnowy Wsi  w województwie opolskim

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt. 1 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr.142, poz. 1590 z późn. zm.) oraz art. 2  uchwały 
Sejmiku Województwa Opolskiego nr XXXIX/350/2005 11 października 2005 roku  
w sprawie uchwalenia zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa opolskiego.

§ 1
W uchwale nr 3302/2006 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 09.03.2006r.  
w sprawie ustalenia zasad uczestnictwa w programie Odnowy Wsi w województwie 
opolskim załącznik otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się p.o. Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi 

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

J. Sebesta ................................

T. Kostuś   ................................

K. Nowak   ................................

R. Kolek     ................................

A. Konopka  ..............................

Uzasadnienie



Warunkiem  efektywnego  funkcjonowania  Programu  Odnowy  Wsi  

w województwie  opolskim było  sformalizowanie zasad uczestnictwa  i  wymagań  

w stosunku do uczestników. Przyjęcie tych zasad w marcu 2006r. oraz ich dwóch 

aktualizacji w 2007r. i 2008r. umożliwiło prowadzenie ewaluacji i monitoringu zgodnie 

z  regułami  realizacji  przedsięwzięć  z  wykorzystaniem  środków  publicznych.  

Od  2008r.  rozpoczęto  wdrażanie  modelu  „Wieś  przyszłości”,  którego  działania 

skierowane zostały do zaawansowanych liderów sołectw, tworzących miejscowości 

o wysokiej jakości życia. 

Zasady  uczestnictwa  w  programie  Odnowy  Wsi  w  województwie  opolskim 

zawierają  rozwiązania pozwalające na  jakościową ocenę  efektywności  programu 

oraz  wprowadzają   narzędzia   pogłębionej  oceny  ilościowej  i  jakościowej 

umożliwiającej   ustalenie  zaawansowania  procesu  odnowy  wsi   oraz  efektów 

rzeczowych. Trzy lata wdrażania modelu oraz dynamiczne zmiany w rozwoju sołectw 

wymagają  zaktualizowania  zasad  przystępowania  do  Programu  Odnowy  Wsi  

w kwestii przyznawania statusu zaawansowanego uczestnika oraz lidera programu.

W związku z powyższym uznaje się za celowe przyjęcie ujednoliconego tekstu 

w/w zasad, stanowiących załącznik do niniejszej uchwały. 


