
 

 

Uchwała Nr 3/2020 

Wojewódzkiej grupy opiniodawczo-doradczej 

ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 

z dnia     lutego 2020 r. 

 

w sprawie zaopiniowania sprawozdania rocznego z realizacji Planu Działania KSOW  

na lata 2014-2020 w zakresie działań realizowanych przez Jednostkę Regionalną KSOW  

województwa podlaskiego 

 

 

Na podstawie art. 57 ust. 4 pkt 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 

(tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 627) oraz Uchwały nr 62/653/2015 Zarządu Województwa 

Podlaskiego z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie powołania „Wojewódzkiej grupy 

opiniodawczo-doradczej ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich” w ramach Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,  uchwala się co następuje: 

§ 1 

1. Wojewódzka grupa opiniodawczo-doradcza ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 

pozytywnie opiniuje sprawozdanie roczne z realizacji Planu Działania KSOW  

na lata 2014-2020 w zakresie działań realizowanych przez Jednostkę Regionalną KSOW 

województwa podlaskiego. 

2. Sprawozdanie roczne z realizacji Planu Działania KSOW na lata 2014-2020 w zakresie 

działań realizowanych przez Jednostkę Regionalną KSOW województwa podlaskiego 

stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Wojewódzkiej grupy opiniodawczo-

doradczej ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący 

Wojewódzkiej grupy opiniodawczo-doradczej 

 ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 

 

Andrzej Pleszuk 

 



 

 

Uzasadnienie 

 

w sprawie zaopiniowania sprawozdania rocznego z realizacji Planu Działania KSOW  

na lata 2014-2020 w zakresie działań realizowanych przez Jednostkę Regionalną KSOW  

województwa podlaskiego 

 

Zgodnie z art. 57 ust. 4 pkt 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 

(tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 627), Jednostka Regionalna KSOW przekazuje sprawozdania 

rocznego z realizacji Planu Działania KSOW na lata 2014-2020, w celu przedłożenia 

wojewódzkim grupom roboczym do zaopiniowania, a następnie informacja ta jest 

przekazywana Jednostce Centralnej - Centralnemu Ośrodkowi Doradztwa Rolniczego  

w Brwinowie Oddział w Warszawie, który sporządza informację zbiorczą dla całego kraju 

 i przekazuje ją Instytucji Zarządzającej - MRiRW. Sprawozdanie roczne zawiera opis 

przebiegu realizacji KSOW w województwie podlaskim; efekty realizacji działań planu 

działania w ujęciu ilościowym (wskaźniki monitorowania zgodne ze Wspólną Statystyką 

Sieci w UE); informację o przeprowadzonych kontrolach w  zakresie funkcjonowania KSOW 

oraz realizacji planu  działania, w szczególności wyniki kontroli, zalecenia i sposób ich 

wykonania, przeprowadzonych przez upoważnione podmioty i przez tę jednostkę; efekty 

realizacji zadań z zakresu informowania o Programie - kroki podjęte w celu zapewnienia 

upowszechniania Programu zgodnie z art. 66 ust. 1 lit. i rozporządzenia 1305/2013 oraz 

informację z działalności Grupy Roboczej ds. KSOW, Wojewódzkich Grup Roboczych oraz 

grup tematycznych w danym  roku. 

Mając na uwadze powyższe Sekretariat Regionalny KSOW Województwa 

Podlaskiego rekomenduje Wojewódzkiej grupie opiniodawczo-doradczej ds. Krajowej Sieci 

Obszarów Wiejskich przyjęcie przedmiotowej uchwały. 

 

 

Przewodniczący 

Wojewódzkiej grupy opiniodawczo-doradczej 

 ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 

 

Andrzej Pleszuk 

 


