
Uchwała Nr  3589 / 2013
Zarządu Województwa Opolskiego

z dnia 16.04.2013r. 

w sprawie zmiany  Uchwały nr 3302/2006 Zarządu Województwa Opolskiego  
z  dnia  09.03.2006r.  ze  zmianami  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  XXV/325/2012  z  dnia  28  grudnia  2012r.  
w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020r.

§ 1
W załączniku do uchwały nr 3302/2006 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 
09.03.2006r. zmienionym uchwałą nr 252/2011 Zarządu Województwa Opolskiego  
z dn. 24.01.2011r. w sprawie ustalenia zasad uczestnictwa w opolskim Programie 
Odnowy Wsi w punkcie 17 lit. „c” przyjmuje brzmienie:  

„Zarządzający programem nadaje status uczestnictwa raz na dwa lata, z wyjątkiem 
wsi,  mających  status  początkującego  uczestnika,  wobec  których  zmiana  statusu 
może  nastąpić  w  każdym  czasie.  Nadanie  statusów  uczestnictwa  sołectw  
w Programie następuje w drodze uchwały Zarządu Województwa Opolskiego”.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się  Dyrektorowi  Departamentu Rolnictwa i  Rozwoju 
Wsi 

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie

Warunkiem  efektywnego  funkcjonowania  Programu  Odnowy  Wsi  

w  województwie  opolskim  było  sformalizowanie  zasad  uczestnictwa   i  wymagań  

w  stosunku  do  uczestników  oraz  wprowadzenie  narzędzi  jakościowej  oceny  efektów 

realizacji Programu. Dzięki pogłębionej ocenie ilościowej i jakościowej możliwe jest ustalenie 

zaawansowania  procesu  odnowy  wsi  oraz  efektów  realizacji  zadań  wynikających  

z Programu. W 2013r.  zgodnie z zasadami uczestnictwa w Programie niezbędne będzie 

przyznanie statusów uczestnictwa, a tym samym przeanalizowanie poziomu rozwoju sołectw. 

W związku z powyższym za celowe uznaje się wprowadzenie do zasad uczestnictwa 

w  Programie  przyjętych  uchwałą  nr  252/2011  Zarządu  Województwa  Opolskiego  

z dn. 24.01.2011r. dodatkowego zapisu, informującego liderów o organie nadającym statusy 

uczestnictwa. 


