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Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary 

wiejskie 

 
PROTOKÓŁ Z VI POSIEDZENIA  

WOJEWÓDZKIEJ GRUPY ROBOCZEJ DS. KRAJOWEJ SIECI OBSZARÓW WIEJSKICH 
 

Opole, 21 listopada 2014 r.  
 

1. W dniu 21 listopada 201 4 r. w Opolu odbyło się szóste posiedzenie Wojewódzkiej Grupy 

Roboczej ds. KSOW (WGR ds. KSOW).  
 

2. W spotkaniu uczestniczyło 13 osób (na 22 ogółem) uprawnionych do głosowania. Wykaz 

członków WGR ds. KSOW obecnych na posiedzeniu przedstawia załącznik 1 do protokołu.  
 

3. Spotkanie otworzył Pan Antoni Konopka, Członek Zarządu Województwa Opolskiego, 

Przewodniczący WGR ds. KSOW. Przedstawił program i cel posiedzenia oraz przekazał 

informację o liczbie osób uprawnionych do głosowania (w momencie rozpoczęcia spotkania 

liczba ta wynosiła 13 osób). Za przyjęciem programu głosowali wszyscy uprawnieni do 

głosowania. Posiedzenie odbyło się zgodnie z programem (załącznik 2 do protokołu).  
 

4. Kolejnym punktem programu było przyjęcie protokołu obrad z dnia 20 marca 2014 r. 

Sekretariat Regionalny KSOW Województwa Opolskiego przekazał drogą elektroniczną w dniu 

27 marca 2014 r. członkom WGR ds. KSOW obecnym na posiedzeniu projekt protokołu obrad 

z 20 marca 2014 r. Termin na przekazywanie uwag do protokołu mijał 4 kwietnia 2014 r. Żaden 

z członków WGR ds. KSOW nie wniósł uwag do treści projektu protokołu. Za przyjęciem 

protokołu obrad z dnia 20 marca 2014 r. głosowali wszyscy członkowie WGR ds. KSOW 

(13 osób uprawnionych do głosowania). Protokół został podpisany przez Przewodniczącego 

WGR ds. KSOW. 
  

5. Pan A. Konpoka przypomniał zebranym, że Zarząd Województwa Opolskiego w dniu 

23 czerwca 2014 r. przyjął projekt aktualizowanego Planu działania Sekretariatu Regionalnego 

KSOW Województwa Opolskiego na lata 2014-2015. Konsultacje społeczne aktualizowanego 

dokumentu trwały w dniach 23-27 czerwca 2014 r. poprzez zamieszczenie dokumentu na 

stronie www.ksow.pl. Zgodnie z § 8 ust. 3 pkt 2) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 

18 marca 2009 r. w sprawie krajowej sieci obszarów wiejskich aktualizowany plan działania 

podlega zaopiniowaniu przez Wojewódzką Grupę Roboczą ds. KSOW. Mając na uwadze 

priorytetowość sprawy (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zobligowało Sekretariaty 

Regionalne do przekazania zaktualizowanych dokumentów do 10 lipca 2014 r.) oraz zapisy 

§ 7 Regulaminu pracy Wojewódzkiej Grupy Roboczej ds. KSOW, zastosowano obiegowy tryb 

przyjęcia uchwały. W dniu 23 czerwca 2014 r. Sekretarz WGR ds. KSOW przekazał Państwu 

drogą elektroniczną pismo w sprawie zaopiniowania aktualizowanego Planu działania KSOW 

w trybie obiegowym.  Termin na zgłoszenie uwag mijał 2 lipca 2014 r. Żaden z członków WGR 

ds. KSOW w terminie przewidzianym na składanie uwag, nie wniósł zastrzeżeń ani do uchwały, 
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ani do zastosowanego trybu jej przyjęcia, stąd Uchwałę nr 8/2014 WGR ds. KSOW z 2 lipca 

2014 r. w sprawie zaopiniowania projektu aktualizowanego Planu działania Sekretariatu 

Regionalnego KSOW Województwa Opolskiego na lata 2014-2015 uznaje się za przyjętą. 

W terminie wewnętrznych konsultacji udzielono wyjaśnień w zakresie budżetu 

aktualizowanego dokumentu Pani Danucie Bajak, Prezes Opolskiego Związek Rolników 

i Organizacji Społecznych.  Pan A. Konopka odczytał treść niniejszej uchwały.  
 

6. Zgodnie z programem posiedzenia, Pan T. Karaczyn, p.o. Dyrektora Departamentu 

Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, Z-ca Przewodniczącego WGR ds. KSOW 

przedstawił projekt aktualizowanego Planu działania Sekretariatu Regionalnego KSOW 

Województwa Opolskiego na lata 2014-2015 (aktualizacja dotyczy 2015 r.), w szczególności: 

a) środki w budżecie KSOW na 2015 r., 

b) wykaz projektów ujętych już w Planie na 2015 r.,  

c) kryteria wyboru projektów, jakimi kierował się Zarząd Województwa Opolskiego dokonując 

wyboru przedsięwzięć do realizacji z KSOW w 2015 r. 

d) wartość złożonych wniosków i limit środków KSOW (wartość wniosków przekraczała blisko 

dwukrotnie możliwości wsparcia projektów w 2015 r.), 

e) wykaz nowych projektów ujętych w aktualizowanym Planie działania KSOW, 

f) wykaz projektów, jakie nie uzyskały dofinansowania – wraz z uzasadnieniem, 

g) przebieg konsultacji społecznych aktualizowanego dokumentu wraz z wniesionymi 

wnioskami i ich rozpatrzeniem przez Zarząd Województwa Opolskiego. 

Prezentacja w przedmiotowym zakresie stanowi załącznik 3 do protokołu.  
 

7. Po przedstawieniu projektu aktualizowanego dokumentu, Pan A. Konopka zaprosił do dyskusji.  
 

8. Pani E. Piłat zapytała o szczegóły realizacji 3 projektów z zakresu wsparcia przedsiębiorczości 

na obszarach wiejskich planowanych do realizacji w 2015 r. przez Departament Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi, Izbę Rolniczą w Opolu oraz Związek Śląskich Rolników. Pan A. Konopka 

podkreślił, że wsparcie rozwoju przedsiębiorczości jest jednym z kryteriów wyboru projektów 

Zarząd Województwa Opolskiego. Działania w tym zakresie będą w szerokim zakresie 

propagowane, tak aby ułatwiać uruchamianie i prowadzenie działalności na obszarach 

wiejskich. Planowana jest organizacja spotkań w każdym powiecie (projekt Departamentu 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi), do udziału w których zapraszani będą również przedstawiciele 

instytucji nadzorujących (służby weterynaryjne, sanitarne, izby skarbowe), aby możliwa była 

wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie barier napotykanych w prowadzeniu działalności. 

Pan T. Karaczyn dodał, że projekt Związku Śląskich Rolników dotyczy realizacji 6 audycji 

telewizyjnych poświęconych promocji przedsiębiorczości wiejskiej w regionie opolskim. Pani 

D. Bajak pozytywnie odniosła się do omawianej idei wsparcia rozwoju przedsiębiorczości 

podkreślając jednocześnie konieczność ścisłej współpracy i synchronizacji działań 3 partnerów, 

aby wnioski / wytyczne płynące z realizacji projektów dla przedsiębiorców nie były rozbieżne. 

Pani A. Klimowicz- Lubojańska uzupełniła wypowiedzi przedmówców informując, że projekt 

Izby Rolniczej (konferencja Przedsiębiorczość na wsi opolskiej - drogi rozwoju, pomysły 

i innowacje) będzie podsumowaniem dotychczasowej realizacji zadań przez pozostałych 
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partnerów (Związek Śląskich Rolników i Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi). Pan 

A. Konopka przypomniał zebranym, że są już pierwsze efekty współpracy partnerów 

w przedmiotowym zakresie w postaci Poradnika dla producentów rolnych prowadzących 

dostawy bezpośrednie, sprzedaż bezpośrednią, działalność marginalną, lokalną i ograniczoną, 

gospodarstwa agroturystyczne, oraz oferujących produkty tradycyjne. Dokument ten 

powstawał przy udziale służb weterynaryjnych, sanitarnych i izby skarbowej. Poradnik stanowi 

kompendium wiedzy – przedstawia jasne mechanizmy i dobre praktyki w przedmiotowym 

zakresie. Pan B. Dembczak podkreślił ważną rolę Związku Śląskich Rolników w postawaniu 

dokumentu i potwierdził, jak istotne jest przekazywanie dobrych praktyk w rozwijaniu 

przedsiębiorczości, aby zachęcić inne podmiotu do prowadzenia działalności na obszarach 

wiejskich. Pani D. Bajak i Pan A. Konopka zgodnie stwierdzili, że należy doprecyzować grupę 

docelową działań – nie da się z wiedzą w tym zakresie dotrzeć do wszystkich. Działania 

kierowane będą głównie do rolników i kół gospodyń wiejskich. Pani D. Bajak zwróciła uwagę 

na potrzebę doradztwa kierowanego do  organizacji pozarządowych z zakresu uruchamiania 

i prowadzenia działalności, co finalnie pozwoli na utworzenie platformy spółdzielni socjalnych. 

Pan J. Wilczek w toku dyskusji zwrócił uwagę na bariery legislacyjne utrudniające prowadzenie 

działalności, nadmiar procedur kontrolnych i rozbieżność potrzeb i możliwości praktycznych 

realizacji działalności z przepisami (w tym czasie posiedzenie opuściła Pani B. Kamińska). 

D. Sitko podkreślił potrzebę wskazywania barier administracyjnych i dobrych praktyk 

w prowadzeniu działalności – w tym zakresie pomocne będą doświadczenia i wiedza 

praktyczna sfery biznesu. Problem w uruchamianiu działalności upatruje ponadto 

w konieczności płacenia wyższych składek niż wymaga tego KRUS.  
 

9. Pan A. Konopka podziękował za udział w dyskusji. W ramach wolnych wniosków Pani D. Bajak 

zgłosiła postulat, aby członkom WGR ds. KSOW przekazywać w procesie konsultacji tworzonych 

/ aktualizowanych Planów działania KSOW więcej informacji na temat zgłaszanych projektów, 

aby mieli pełną wiedze na temat przedsięwzięć. Pan T. Karaczyn powiedział, że członkowie 

WGR ds. KSOW będą mieli przekazywane drogą elektroniczną fiszki projektów.  
 

10. Pan A. Konopka zarządził głosowanie nad Uchwałą nr 9/2014 WGR ds. KSOW z 21 listopada 

2014 r. w sprawie zaopiniowania projektu aktualizacji Planu działania Sekretariatu 

Regionalnego KSOW Województwa Opolskiego na lata 2014-2015. Członkowie WGR ds. KSOW 

uprawnieni do głosowania jednomyślnie przyjęli uchwałę (12 głosów za).  

11. Pan A. Konopka na zakończenie posiedzenia podziękował zebranym za przybycie. Pan 

T. Karaczyn poinformował, że w dniu 12 grudnia 2014 r. planowane jest spotkanie 

koordynacyjne dotyczące realizacji Planu działania KSOW w 2015 r,., na które zaprosił 

uczestników posiedzenia dodając, że informacja o spotkaniu zostanie jeszcze potwierdzona 

drogą elektroniczną.  

 
Przewodniczący WGR ds. KSOW 

 
                                        Antoni Konopka 
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Załączniki: 
1. Wykaz członków i stałych zastępców WGR ds. KSOW uczestniczących w posiedzeniu.   
2. Agenda VI. posiedzenia WGR ds. KSOW. 
3. Prezentacja dotycząca aktualizacji Planu działania Sekretariatu Regionalnego KSOW Województwa 

Opolskiego na lata 2014-2015 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opracowała: 
Adela Kozina – główny specjalista, Sekretarz WGR ds. KSOW 
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich 
Sekretariat Regionalny KSOW Województwa Opolskiego 
Opole, 21 listopada 2014 r.  
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Załącznik 1 do protokołu 
 

Tabela 1: Wykaz uczestników posiedzenia - członków i stałych zastępców WGR ds. KSOW,  
 

Lp. Imię i nazwisko Instytucja 

Sfera społeczno-gospodarcza 

1. Danuta Bajak Opolski Związek Rolników i Organizacji Społecznych 

2. Anna Klimowicz-Lubojańska Izba Rolnicza w Opolu 

3. Dariusz Sitko Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie 

Sfera organizacji pozarządowych  

4. Bernard Dembczak Związek Śląskich Rolników  

5. Piotr Mielec Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna 

6. Józef Wilczek Stowarzyszenie Sołtysów Województwa Opolskiego  

7. Stanisław Pawlik Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Rolnictwa 

8. Mirosław Kowzan Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Rolnictwa 

9. Ewa Maria Piłat LGD Kraina św. Anny 

10. Joanna Bulak Stowarzyszenie LGD Dolina Stobrawy 

Sfera publiczna 

11. Antoni Konopka Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 

12. Barbara Kamińska Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 

13. Tomasz Karaczyn  Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 

14. Wiesław Kryniewski Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 

15. Katarzyna Kuraś Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 

Sekretarz WGR ds. KSOW 

16. Adela Kozina Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego  

17. Piotr Michułka Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 
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Załącznik 2 do protokołu  
 

AGENDA POSIEDZENIA  

WOJEWÓDZKIEJ GRUPY ROBOCZEJ DS. KSOW 
 

21 listopada 2014 r.   
 

Miejsce posiedzenia: 
Sala im. Znaku Rodła w Opolu (sala 7, siedziba Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Opolskiego) 
 
 

08:30-09:00 Rejestracja uczestników  
 

  09.00-09.10 Powitanie uczestników posiedzenia, słowo wstępne 
Antoni Konopka, Członek Zarządu Województwa Opolskiego, Przewodniczący WGR 
ds. KSOW 

  

09.10-09.15 Przyjęcie programu posiedzenia 
 Głosowanie 
  

09.15- 09.20 Przyjęcie protokołu obrad z dnia 20 marca 2014 r.  
Głosowanie 

  

09.20-09.25 Uchwała nr 8/2014 Wojewódzkiej Grupy Roboczej z dnia 2 lipca 2014 r.  
w sprawie zaopiniowania projektu aktualizacji Planu działania Sekretariatu 
Regionalnego KSOW Województwa Opolskiego na lata 2014-2015 (uchwała 
przyjmowana trybem obiegowym) 
Antoni Konopka, Członek Zarządu Województwa Opolskiego, Przewodniczący WGR 
ds. KSOW 

  

09.25-10.25 Aktualizacja Planu działania Sekretariatu Regionalnego KSOW Województwa 

Opolskiego na lata 2014-2015 

Tomasz Karaczyn, p.o. Dyrektora Departamentu Programów Rozwoju Obszarów 
Wiejskich, Z-ca Przewodniczącego WGR ds. KSOW 

Dyskusja i głosowanie 
Przyjęcie Uchwały nr 9/2014 Wojewódzkiej Grupy Roboczej z 21 listopada 
2014 r. w sprawie zaopiniowania projektu aktualizacji Planu działania 
Sekretariatu Regionalnego KSOW Województwa Opolskiego na lata 2014-2015 

  

10.25-10.40 Podsumowanie i zakończenie spotkania 
Antoni Konopka, Członek Zarządu Województwa Opolskiego, Przewodniczący 
WGR ds. KSOW 

 
 

  
 


